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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d.  13 mei 2015 

 
Aanwezig: J. Wienen (voorzitter), I. ten Hagen, T. Hoekstra, G. Veninga, F.W, van Ardenne (secretaris), M. Roggeveen (notulen) 
 
Afwezig:  H.J.J. Lenferink, R.A. van Gelderen, C. den Ouden 
  
 
Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 28 april 2025 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 
 
Besluitenlijst Dagelijke Bestuur schriftelijke ronde n.a.v. 
jaarstukken 9 april 
Voorstel : vaststellen besluitenlijst

Akkoord met voorstel. 
 
 
Akkoord met voorstel. 

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen 
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen 
Voorstel : vaststellen van adviezen 

Akkoord met voorstel.  

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

De heer Hoekstra meldt n.a.v. dat hij een overleg heeft gehad met de 
voorzitter van Holland Space Cluster over o.a. de toekomst van 
Valkenburg. Afgesproken wordt dat de heer Hoekstra aanvullende 
informatie zoekt.  
 
De heer Ten Hagen meldt dat er in het PHO gesproken is over de 
verdubbeling van het spoor op de spoorzone Leiden-Utrecht. Hij meldt 
dat duidelijkheid is gegeven over de keuze om het enkel spoor te 
behouden.  
Het blijkt dat de kerende trein bij Bodegraven veel storingen 
veroorzaakt. Door de trein te laten doorrijden vervalt deze 
storingsoorzaak. Ten tweede werkt hierbij de tweede dienstregelingeis 
van de NS door.  
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Nr. Agendapunt Besluit 

  Daarnaast veroorzaakt de stoptrein tussen Woerden en Utrecht 
vertraging met als gevolg (6%) treinuitval tussen Leiden en Alphen (de 
stoptrein wordt eruit gehaald om de intercity niet te veel laten 
vertragen. De oorzaak hiervan wordt nog onderzocht.  
Al met al een begrijpelijk verhaal dat zeer binnenkort in de raden 
wordt toegelicht. 

05 
 
 
 

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

Geen bijzonderheden.  

06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt)  Mevrouw Veninga meldt dat er een groot aantal technische vragen zijn 
gesteld v.w.b. de begroting en de jaarrekening en dat gisteren tijdens 
het AAG deze lijst nog is aangevuld. Voor zover mogelijk zijn alle 
vragen gisterenavond nog beantwoord en worden de nog openstaande 
vragen z.s.m. beantwoord.  
 
Helaas blijkt er onvoldoende begrip voor de effecten die de transitie 
van Holland Rijnland heeft op haar begroting. Wettelijk gezien moet 
een begroting worden gemaakt. Echter doordat over de inhoudelijke 
agenda pas in het najaar wordt beslist is in deze begroting de 
bezuiniging van 25% leidend geweest.  
 
Afgesproken wordt dat invlechting van de inhoudelijke agenda pas zal 
plaatsvinden na vaststelling ervan, en dat een wijziging zal worden 
aangeboden via de Marap.  
 
In het thema DB van 19 mei worden de kansenkaart, de 
toekomstagenda besproken. Aanvullend heeft de heer Van Ardenne 
voor dit overleg 8 speerpunten opgesteld om de slag naar 
concretisering te maken. Na het thema DB wordt besloten hoe de 
PHO’s aan te haken.  



 

                                                                                                     3                                                                       

Nr. Agendapunt Besluit 

07 Jeugdbeschermingstafel  
Beslispunten: 
1. onder voorbehoud van akkoord van de colleges: 
a. in te stemmen met het bieden van een platform voor 
de  
    jeugdbeschermingstafel voor de periode maart 2015 
tot en met 31 december 2016; 
b. de hiervoor benodigde mandaten te aanvaarden van 
de colleges, overeenkomstig het bijgevoegde 
mandatenoverzicht; en 
c. een detacheringsovereenkomst aan te gaan met de 
voorzitter en de secretaris van de 
Jeugdbeschermingstafel, waarvan de kosten worden 
gedekt uit de regionale begroting jeugdhulp.  

2. Kennis te nemen van Het Veiligheidshuis als de 
locatie van de Jeugdbeschermingstafel. 

Akkoord met voorstel en aanvaarding van de mandaten genoemd 
onder 1b. 
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08 Overzetten beheer en onderhoud recreatieve routes 

Rijnstreek  
    Beslispunten: 

1. In te stemmen met een overdracht van het beheer en 
onderhoud van lokale recreatieve routes in de Rijnstreek. 
2. In te stemmen met de overdracht van de hiervoor 
gereserveerde € 72.606,- aan de gemeente Alphen aan 
den Rijn. 

Akkoord met voorstel. 
  

09 Concept-agenda Algemeen Bestuur d.d. 24 juni 2015 Besloten wordt de volgorde van de te bespreken onderwerpen te 
wijzigen.  

10 Rondvraag en sluiting  Er zijn geen punten voor de rondvraag.  

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 28 mei 2015 

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

 
 


