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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 15-10-2015 

 
Aanwezig: H.J.J. Lenferink (Voorzitter), J. Wienen, T. Hoekstra, G. Veninga, C. den Ouden, I. ten Hagen, F.W. van Ardenne (secretaris), 

J. de Haan (verslag) 
 
Afwezig: R.A. van Gelderen 
  
Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda Akkoord 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 7-10-2015 
Voorstel: vaststellen besluitenlijsten 

Akkoord 
Met dien ter verstande dat: 
Punt 5: Dhr. Hoekstra en Zwol (BZK) houden contact en zullen nog 
een datum prikken voor een overleg n.a.v. een studie over regionale 
samenwerkingen. 

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen 
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen 

Akkoord 
 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

Stuurgroep Duinpolderweg is verzet. Er is wel een overleg, maar met 
een informatief karakter. 

05 
 

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

Dhr. Ten Hagen gaat met de trekker van de economische agenda 
Duin en Bollenstreek in gesprek over POG-projecten. 
 
Dhr. Lenferink wil dit punt weer een keer uitgebreider bespreken, 
vooral de omgevingsanalyse: wat moet er gebeuren en wie doet wat? 

06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt) Hosting en huisvesting krijgen een wending. Het DB van ODWH zal 
zijn AB geen voorstel voorleggen voor hosting.  
 
Besluit: Even pas op de plaats maken en niet direct alternatief 
kiezen. Het DB wil op basis van de verschillende scenario’s in het 
volgend overleg een definitief besluit nemen. 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
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Nr. Agendapunt Besluit 

Boventalligheid moet al dit jaar geheel in de boeken verwerkt worden 
volgens accountant. De kosten zullen in de loop der tijd dalen, omdat 
collega’s zullen uitstromen. 
De kosten zijn voor rekening van de gemeenten volgens afgesproken 
lijn: boventalligen in dienst nemen levert die gemeente een korting 
op. De secretaris gaat dit nogmaals onder de aandacht brengen bij de 
gemeentesecretarissen. 
De DB-leden willen ook zelf op de boventalligen acteren.  
----------------------------------------------------------------------------- 
Rondje gemeenten is lastig qua agenda’s, maar wordt ingepland. 

07 Subsidieaanvragen in het kader van de Provinciale 
Subsidieregeling Mobiliteit 2016 
Voorstel: 
De subsidieaanvragen in het kader van de Provinciale 
Subsidieregeling Mobiliteit 2016 (bijlagen 2 en 3) in te dienen bij het 
college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (bijlage 1). 

Akkoord 

08 Jaarverslag 2014 en Meerjarenprogramma GOM 2015-2023. 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2014. 

. De Jaarrekening 2014 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij goed te 
keuren. 
3. Het Meerjarenprogramma GOM 2015-2023 te fiatteren. 

Akkoord 
 
Het stuk over de balans tussen toevoegen en onttrekken van 
bollengrond is duidelijk. De stand van zaken van het opruimen van de 
verrommeling is lastiger omdat dit moeilijk kwantificeerbaar is. Het 
DB gaat de GOM vragen om extra toelichting: wat is de voortgang, 
hun doelstelling en hun schatting over wanneer het project eindigt. 
Dhr Wienen zal hen bellen en de brief aankondigen. 

09 Regiomiddag – concept agenda’s PHO’s 
Hierbij de concept agenda’s voor de PHO’s ter bespreking. Het gaat 
hierbij om de onderwerpen, niet om de opzet van de regiomiddag 
zelf. 
Voorstel: 

. Kennis te nemen van de agenda onderwerpen voor de regiomiddag 
van 11 november  

. De betrokken portefeuillehouders te mandateren om de agenda’s 
verder vorm te geven en vast te stellen voor verzending 

. Te brainstormen over thema’s/inspirerende sprekers voor de 
parallelle sessies 

Akkoord 
 
Bij het onderwerp landschap komt er een punt bij over de brief 
gestuurd aan de regiegroep Groen 
 
Vluchtlingenproblematiek toevoegen als punt. Focus dan op categorie 
uitbreiding woningvoorraad. Zit ook in conceptspeerpunten. 
Organisaties hun concepten laten presenteren bijvoorbeeld. 
 
Hoeft niet alleen besluitvorming te zijn: Platformfunctie. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

10 Concept Besluitenlijsten portefeuillehoudersoverleggen 
regiomiddag 23-9-2015 
Voorstel: Besluitenlijsten vaststellen 

Akkoord 

11 Rondvraag en sluiting  Het DB spreekt af om de hei op te gaan, ergens begin 2016. 
Thema: het bestuur in een verander(en)de organisatie  
----------------------------------------------------------------------------- 
Dhr. Van Ardenne: TWO kondigt een knelpunt aan voor de 
accountantscontrole. Verschillende grote zorgverleners zullen hun 
controleverklaring, waarvan TWO afhankelijk is, niet op tijd hebben. 
Dus zal TWO geen goedkeurende verklaring krijgen, met een 
dominoeffect naar de verklaring voor gemeenten. Dit is een landelijk 
probleem en er wordt ook op dat niveau naar een oplossing gezocht. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 5-11-2015 

 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
F.W. van Ardenne   H.J.J. Lenferink  

 
 


