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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 03-12-2015 
 
Aanwezig:  H.J.J. Lenferink (Voorzitter), J. Wienen, T. Hoekstra, G. Veninga, C. den Ouden, I. ten Hagen, R.A. van Gelderen, F.W. van 
Ardenne (secretaris), J. de Haan (verslag) 
 
Afwezig:   
  
Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda  

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 19-11-2015 
Voorstel: vaststellen besluitenlijsten 

Akkoord 

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

 Relevante uitgegane stukken weer in het overzicht opnemen 
 

 Brief Leiden over Verzoek toevoeging huisvestingsverordening; 
het onderwerp komt in een volgende vergadering aan de orde. 

 
 De vragen uit de brief van Alphen aan den Rijn komen 4 dec 

ook bij de het gezamenlijke overleg van jeugd en financiën aan 
de orde 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

 Dhr ten Hagen: De rondrit is geweest met de statenleden over 
de route van de Duinpolderweg. Goede reacties. Bij de 
stuurgroep is besloten dat de Hillegomse variant mee gaat 
doen als optie. 

 
 4 december is er een bijeenkomst over het spoortraject Leiden-

Utrecht, dat wordt een intensieve vergadering. 

05 
 

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

 Dhr Wienen heeft een gesprek gehad n.a.v. de rapportage 
Greenport met de opsteller. Er komt een bericht over de 
taakstelling en in hoeverre deze behaald is tot zover. Het beeld 
is dat het goed gaat, maar er zijn meer kansen dan ze kunnen 
realiseren. 

 
 Dhr Lenferink benadrukt dat de intentie is om globaal bezig te 

zijn met de projecten, maar dat is afgelopen jaar niet gelukt. 
Waar nodig moeten we sturend zijn, waar niet moeten we 
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Nr. Agendapunt Besluit 

toezicht houden 

06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt) #Kracht15 is zo goed als klaar, zie de brief van dhr van Ardenne. Er 
moeten nog wat zaken worden afgerond, dus het punt mag nog op de 
agenda blijven staan 

07 Secretaris-Directeur Holland Rijnland Het ontvangen voorstel is besproken. 
 

 Alphen aan den Rijn doet het wervingstraject zelf, niet een 
bureau. Indien nodig kunnen zij hulp inroepen van andere 
gemeenten of mogelijk SP71, voor capaciteit. 

 Het mandaat wordt gegeven aan de drie DB leden in de 
selectiecommissie, zodat het niet steeds langs het hele DB 
hoeft. 

 We vragen de gemeentesecretarissen om een voorstel voor de 
interim secretaris en dus om een oplossing, 1 persoon minimaal 
24 uur en verdere ondersteuning mogen ze onderling regelen. 

08 Mandaten Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 
 Beslispunten: 

1. Mandaten Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 
vast te stellen; 

Holland Rijnland Wonen en colleges burgemeester en wethouders, 
voor zover relevant, te verzoeken de betreffende mandaten te 
aanvaarden 

Akkoord 

09 Kwartaalrapportage Q2 inkoop jeugdhulp 2015 
 Beslispunten: 
Kennis te nemen van de kwartaalrapportage Q2 Inkoop Jeugdhulp 
2015. 

Akkoord 
 

 Q3 komt de volgende keer: 16 december in het PHO 
Maatschappij, 17 december in het DB. 9 december komen de 
stukken 

 
 In het eerste jaar zijn er nog wel grote verschillen zoals 

verwacht. De grote verschillen tussen gemeenten worden nog 
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Nr. Agendapunt Besluit 

bekeken. 

10  PHO Besluitenlijsten Akkoord met dien ten verstande dat: 
Pg 4: Apparaatslastig moet apparaatslasten zijn 

11 Rondvraag Er wordt landelijk geprobeerd ordening in overlegstructuur over 
vluchtelingen aan te brengen. Veiligheidsregio’s krijgen een belangrijke 
rol. Hierbij moet ook Holland Rijnland aansluiten 
 
Dhr wienen zoekt contact met de veiligheidsregio voor aansluiting. 
Ambtelijk ook schakelen en contact met de veiligheidsregio leggen 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 17 december 2015 

 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
L.A.M. Bakker   H.J.J. Lenferink  

 
 


