(CONCEPT) BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 07-10-2015
Aanwezig:
H.J.J. Lenferink (Voorzitter), J. Wienen, T. Hoekstra, C. den Ouden, I. ten Hagen, R.A. van Gelderen, E. Kiers (plaatsv. secretaris),
J. de Haan (verslag)
Afwezig:

G. Veninga, F. W. van Ardenne

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

Akkoord

02

Besluitenlijst Dagelijks bestuur van 17-09-2015
Voorstel: Vaststellen besluitenlijst

Akkoord

03

Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen
Voorstel: Ter kennisname

Akkoord

04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: Bespreken

Dhr. Hoekstra heeft vanochtend gesproken met mw . I. (Ingrid) van
Engelshoven, wethouder in Den Haag en voorzitter bestuurscommissie
Economisch Vestigingsklimaat MRDH. Afgesproken om elkaar vaker te bezoeken
en te praten over een gezamenlijke agenda onder meer over kansen in space,
bioscience, biowaste, leefomgeving, grondstructuur. Zij brak ook een lans voor
de unmanned valley.

05

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute/ HOVnet Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting
Greenport Duin- en Bollenstreek (Vast agendapunt)

Er zijn wat overleggen uitgesteld.

Stand van zaken #Kracht15 (Vast agendapunt)

Het meeste komt aan orde bij agendapunt 08

06

Er is contact gezocht door SG ministerie BZK Richard Zwol. Zij willen een studie
doen naar regionale samenwerkingen. De voorgestelde datum van hun kant is 9
november, maar dit komt niet uit.
De heer Hoekstra neemt contact op met BZK voor een nieuwe datum.

Dhr. ten Hagen Heeft uitgebreid gesproken met actiegroep “Spoorvariant nee”.
Het was een plezierig gesprek. Een vervolgoverleg is afgesproken.

Met betrekking tot de hosting en huisvesting: er vinden nu gesprekken plaats
met de ODWH. Het besluit is gecommuniceerd aan gemeenten.
Het AB van de ODWH vergadert 5 november. Daar komt ook het voorstel aan de
orde voor aanpassing van hun regeling om de hosting en huisvesting van
Holland Rijnland mogelijk te maken. Het DB vraagt aandacht voor een juridisch
correct traject.
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07

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland
Rijnland 2014—2015
Voorstel: Voorliggend ‘Jaarverslag Regionaal Bureau
Leerplicht Holland Rijnland 2014-2015’ vast te stellen

Akkoord
Goed en leesbaar verslag, stijgende kwaliteit over de jaren.
Complimenten vanuit het DB.

08

Terugblik regiocongres en regiomiddag
Voorstel: Bespreken

Regiocongres
Complimenten voor de organisatie. De sfeer en de opzet waren goed.
Bij de start bracht de dagvoorzitter al energie.
In sommige workshops was er te weinig interactie werd teveel gezonden. Andere
waren interessant maar misten de koppeling naar relevantie voor Holland
Rijnland.
Het tweede plenaire deel met de externen viel tegen en duurde lang. De
externen hadden een te algemeen verhaal en de koppeling aan onze regio en
het belang van samenwerking miste. Dit heeft dhr. Lenferink in zijn afsluiting
nog wel benadrukt.
Aandachtspunten:
Zorg voor een eenduidige centrale boodschap: samenwerken moest centraal
staan i.p.v. de inhoud;
Maak de rol van en het belang voor Holland Rijnland en die van gemeenten
duidelijk;
Zorg voor in workshops en plenair deel voor een koppeling van naar Holland
Rijnland
Zorg voor voldoende interactie;
Start het proces eerder in verband met voorbereiding en sprekers.
Regiomiddag
De opzet was redelijk, de vorm was goed maar behoeft scherpere
programmering. Pauzes waren soms te lang. Bij de spreker was geen duidelijk
afscheid gemarkeerd. Het ingepaste persmoment kwam te veel als verrassing.
Veel mensen gingen al opstaan. Afspraken moeten helder zijn.
Een idee is om de inspiratiesessies parallel aan de PHO’s te programmeren. De
adviserende/besluitvormde stukken worden achter elkaar geprogrammeerd.
Portefeuillehouders kunnen dan meerdere PHO’s volgen en als ze dat niet
hoeven naar een inspiratiesessie gaan.
De spreker, René ten Bos, had een goed en relevant verhaal, maar jammer
genoeg waren al veel bestuurders weg. Misschien moet een spreker halverwege
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Besluit
Het borrelen/netwerken aan het einde was met een wel erg kleine groep
overblijvers.
Wat betreft de inhoud:
Speerpunten zijn wisselend ontvangen. Er is door de bank genomen wel
draagvlak voor. Opvallend is dat discussies zich herhalen. De energie voor het
onderwerp gaat hiermee verloren. Nut en noodzaak van speerpunten voor de
regio of voor de gemeente wordt soms gemist. De punten moeten concreter en
strakker. De verbinding met gemeenten moet worden gemaakt.
Tot slot vraagt Leiderdorp per brief (5-10) aandacht voor de processen en om de
gemeenten meer te betrekken. DB vraagt om contact op te nemen zodat we
afspraken kunnen maken over de gewenste behandeling van de brief (een
bezoek raadscommissie en/of schriftelijk).
Besluit:
De verbinding met gemeenten en de (historische) context wordt gelegd door:
Een bestuurlijke ronde in duo’s langs B en W van de gemeenten voor verbinding
feedback;
Ambtelijk overleg in de kring van secretarissen;
Ambtelijk overleg (inhoudelijk) over de speerpunten/agenda;
Bestuurders uit de regio te committeren aan speerpunten (Dhr. Hoekstra);
Het opnemen van de historische lijn in de Inhoudelijke Agenda (en andere
stukken).

09

Rondvraag en sluiting

Dhr. Wienen werd gebeld door de gedeputeerde dat de brief over de stand van
zaken van de woonagenda er nog niet was. Dit is nu gerepareerd. Brief wordt
vanmiddag nog verstuurd.
Voor het AB van 28 oktober staat alleen het jaarverslag RBL op de planning. Het
AB wordt geannuleerd.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 15-10-2015
de secretaris,

de voorzitter,

F.W. van Ardenne

H.J.J. Lenferink
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