BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 05-11-2015
Aanwezig:
H.J.J. Lenferink (Voorzitter), T. Hoekstra, G. Veninga, C. den Ouden, I. ten Hagen, R.A. van Gelderen, F.W. van Ardenne
(secretaris), J. de Haan (verslag)
Afwezig: J. Wienen
Nr. Agendapunt

Besluit

01 Opening en vaststelling agenda

Vastgesteld.

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 15-10-2015
Voorstel: vaststellen besluiten

Vastgesteld.

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

Verzoek om bij ingekomen brieven bij ambtelijke afhandeling ook uitkomst
melden naast “ter kennisname”
---------------------------------------------------------------------------------Er is 3/11 een brief uitgegaan van de TWO aan de gemeenten over de
landelijke problematiek met goedkeurende verklaringen ten behoeve van
de accountants. Een ander onderdeel van de brief is financiele risico’s door
diverse oorzaken.
Aandachtspunt is dat we naast de risico’s ook positieve gang van zaken
laten horen. Van belang is ook om de negatieve geluiden in breder
perspectief te plaatsen en de portefeuillehouder hier actief bij te betrekken.
De brief was erg helder, maar ging alleen richting besturen

04 Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

Dhr Ten Hagen gaat bij de raad van Noordwijk langs om over Holland
Rijnland te vertellen.
-------------------------------------------------------------------------------Er lijken weinig overleggen. Er is een serie van afzeggingen voor
overleggen voor bijv verkeer en vervoer, ook bij natuur en landschap.

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

Een schema met de stand van zaken van de RIF activiteiten wordt
besproken.
Het DB constateert bij sommige projecten twijfel bij de provincie en wil in
volgende vergadering afspraken maken over een aanpak hiervan. De vraag
is: Wat is het juiste moment om de twijfel bij de provincie aan te pakken
en mensen in beweging te krijgen?
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06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt)

Er is gesproken met de gemeentesecretarissen over boventallige
medewerkers, er is een brief hierover uitgegaan en er zijn al gesprekken.

07 Brief aan colleges over financiële bijdrage aan regionaal
onderzoek Ladder voor Duurzame Verstedelijking
Beslispunt:
Via het versturen van bijgaande brief de 14 colleges in onze
regio formeel te verzoeken een bijdrage te leveren voor de
financiering van het regionaal onderzoek naar de Ladder voor
Duurzame Verstedelijking.

Akkoord
Met dien ten verstande dat:
-

2014 als basis wordt genomen en niet 2013 te nemen, ivm Boskoop;
De portefeuillhouder wordt gemandateerd om kleine wijzigen in de
opdracht aan te brengen

08 Samenwerkingsovereenkomst Landschapsfonds Holland
Akkoord
Rijnland
Beslispunten:
1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst tussen
samenwerkingsverband Holland Rijnland, provincie ZuidHolland en Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland
(bijlage 1);
2. De bijdrage van Holland Rijnland ad € 100.000 over te
maken aan de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland.
09 Vergaderschema 2016
Beslispunt: vergaderschema 2016 vaststellen

Akkoord
- AB van oktober is voor mevr Veninga onder voorbehoud.
- Raadsconferentie staat expliciet niet erin, maar zal tijdig bekend worden
gemaakt.

10 DB advies uitvoeringsovereenkomst woonruimteverdeling Akkoord
Beslispunt:
Onder voorbehoud van het advies van de Beleidscommissie
woonruimteverdeling de Uitvoeringsovereenkomst Woonruimteverdeling Corporaties Holland Rijnland 2015 vast te stellen
11 DB advies passend toewijzen
Beslispunt:
Onder voorbehoud van het advies van de Beleidscommissie
woonruimteverdeling de corporaties in Holland Rijnland de
mogelijkheid te geven dat zij passendheidseisen stellen aan de

Akkoord,
Met dien ten verstande dat het DB nog wordt geinformeerd over de
mogelijkheid om hiervan af te wijken en dat dit zo nodig leidt tot
aanvullend beleid. Zijn er bijvoorbeeld uitzonderingen mogelijk voor ouders
met zwaar gehandicapte kinderen? Of komt er enorme bureaucratie?
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huishoudengrootte bij woningen met een huurprijs boven 576
euro (de zogeheten eerste aftoppingsgrens)
12 Concept Inhoudelijke Agenda
Beslispunt: Bespreken

Goed product, positieve geluiden uit veel hoeken.
Met enkele aanpassingen is het helemaal mooi, complimenten.
Voor raden is er weinig tijd om voor te bereiden als we het AB afwachten,
dus het stuk gaat zo snel mogelijk naar de gemeenten met een toelichting
dat het nog een concept betreft.
Voor het volgende DB komt de Inhoudelijke Agenda in concept AB voorstel.

13 Vluchtelingenproblematiek
Beslispunt: van gedachten wisselen

Dhr. Wienen spreekt hierover op de regiomiddag in zijn rol als voorzitter
van de betrokken VNG commissie.

14 Rondvraag en sluiting

-

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 19-11-2015
de secretaris,
de voorzitter,

F.W. van Ardenne

H.J.J. Lenferink
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