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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 28 april 2015

Aanwezig: R.A. van Gelderen, I. ten Hagen, T. Hoekstra, H.J.J. Lenferink (voorzitter), G. Veninga, C. den Ouden, J. Wienen
F.W, van Ardenne (secretaris), E. Kiers (projectleider #Kracht15), M. Zwebe (verslag)
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O1 Opening en vaststelling agenda

O2 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 16 april 2015 Akkoord met voorstel, met dien verstande dat een tekstuele
V00rSte|= Vaststellen besluitenlijst wijziging wordt doorgevoerd bij agendapunt 6 "Stand van zaken

#Kracht15". Bij dit punt kan de laatste zin van de eerste alinea
worden verwijderd.

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen Akkoord met voorstel
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

04 Terug- en vooruitblik overleggen Er is met de provincie overleg geweest over een verdubbeling van
Voorstel: bespreken. het spoor op de spoorzone Leiden-Utrecht. Uit dit overleg bleek dat

een verdubbeling van dit spoor niet nodig is. Het Dagelijks Bestuur
vindt echter een verdubbeling wel gewenst. Aanstaande vrijdag is
hierover een opnieuw overleg gepland.

Er moet worden ingezet op een bewustere communicatie naar
buiten toe op regionaal niveau om te laten weten dat er op Holland
Rijnland-niveau meerdere zaken spelen.

Qua agenda van het Dagelijks Bestuur. Een voettekst op de agenda
plaatsen waarin staat dat dit document uit meerdere bijlagen
bestaat en dat er een goede reader dient te worden gebruikt.

O5 Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net Het blijft belangrijk om aan te geven aan de provincie wat het
Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport belang is van deze projecten.
Duin- en Bollenstreek
(vast agendapunt)
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06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt) Alle producten in het kader van Kracht15 liggen in dit Dagelijks
Bestuur voor ter bespreking.

06a DB-voorste/ samenhang producten #Kracht15
Dit document is gemaakt om duidelijkheid te verschaffen over de
verschillende producten die er nu zijn. In deze vorm wordt dit
document niet geschikt bevonden voor het Algemeen Bestuur.
Voorstel is om de focus in het Algemeen Bestuur vooral te leggen
op de inhoudelijke agenda (punt 07).

Verzoek de planning aan te passen. "Keuze host" hetgeen staat in
de planning op 28 mei moet van de planning worden verwijderd.

07 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016 Akkoord met voorstel.
BeS|iSPU"'CeI1= Afgesproken wordt om de inhoudelijke agenda in het Algemeen

1- U?def' V00Fbe|'\0UCl Van een D0Sï'Ciefadvies Van het Bestuur te agenderen ter gedachtewisseling en de kansenkaart
Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen aan het |ate|- te bespreken
Algemeen Bestuur voor te stellen de Inhoudelijke agenda
Honand Rij"la"d 2016 Vast te 5te"e"- Er wordt naar gestreefd om vóór de zomer een collegeconferentie

te organiseren en in september na de vakantie de
raadsledenconferentie plaats te laten vinden. In deze conferenties
kan aan de inhoudelijke agenda en de kansenkaart verder vorm
worden gegeven. In de periode daarna kan de agenda verder
worden geconcretiseerd.
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08 Begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 Akkoord met voorstel.
Beslispunten:

1- Onder V00Fbeh0UC| Van een D0Sï'Ciefadvies Van het Voorgesteld wordt om een waar het gaat om de frictiekosten een
D0I'tef@Ul||@h0UCleFS0VeF|G9 BGSUIUF en Middelen aan het separaat besluit te maken. Hiermee wordt deze incidentele post los
Algemeen Bestuur \/00" te Stenen de gehaald van de structurele lasten in de begroting 2016.
programmabegroting 2016 en de meerjarenbegroting
2016`2019 Vast te Stenen' Niet aan alle zaken in de begroting zijn bedragen gehangen. Op

gemeentelijk niveau is hierin wel een financiële vertaling gemaakt.
Er is weinig inzicht in de financiële systematiek van de begroting.
Soms is de systematiek met woorden omschreven en soms worden
er bedragen genoemd. Vraag om hierin enige consequentie aan te
brengen.
Waar het gaat om formatie zijn ook niet overal bedragen genoemd
die wel in het formatieplan zijn benoemd.
Bezien wordt of dit morgen nog kan worden aangepast. Er zal naar
gestreefd worden om zoveel mogelijk consequentie in het invullen
van het format aan te brengen.

09 Vaststelling subsidie thuisbegeleiding Akkoord met voorstel, met dien verstande dat gecheckt wordt of dit
multiprobleemgezinnen en Zorg aan leerlingen 2014 voldoet aan de subsidieverordening en de hierin gestelde
BßS|iSPUI1teI1= voorwaarden.

I. De subsidie thuisbegeleiding multiprobleemgezinnen
2014 aan Activite vast te stellen op E 290.253,40

II. De subsidie Zorg aan leerlingen voortgezet onderwijs
2014 Duin- en Bollenstreek vast te stellen op 6 113.760,-

l[II. De subsidie Zorg aan leerlingen voortgezet onderwijs
2014 Leidse regio vast te stellen op 6 153.750,-

IV. De subsidie schoolmaatschappelijk werk voortgezet
onderwijs 2014 Kwadraad vast te stellen op 6 70.000,-
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10 Evaluatie landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek Akkoord met voorstel. Verder integraal meenemen met waar men
Beslispunten:

'

mee bezig is met de ISG.
1. Het PHO Ruimte en het PHO Bestuur en Middelen te

verzoeken om in te stemmen het rapport Evaluatie
uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek
voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

2. De portefeuillehouder Natuur en Landschap te
mandateren om wijzigingen van ondergeschikt belang in
het rapport te accorderen.

11 Arbeidsmigranten Met in acht name van wijziging akkoord met voorstel.
1- Bijgeend PHO edviee Veer edVi$eFin9 Ven gemeenten en Het volgende beslispunt wordt aan het PHO-voorstel als derde punt

fes-Jieeen net PH0 Ruimte een te bieden- toegevoegd: 3) per gemeente de ervaringen rond het realiseren
van huisvesting voor arbeidsmigranten naar voren te brengen.
Door toevoeging van dit beslispunt wordt het punt wat nu punt 3 is
punt 4.

-
12 PHO voorstel Ladder voor duurzame verstedelijking Akkoord met voorstel.

Beslispunten:
1. Bijgaand PHO advies voor advisering van gemeenten en

regio aan het PHO Ruimte aan te bieden.
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HO voorstel regionale overlegstructuur ruimte 

14 ndvraag en sluiting 

"''''""'"'rd met het voorstel om dit op deze wijze te agenderen in het 
rtefeuillehoudersoverleg. 

et is belangrijk om na te denken over de structuren op lange 
mijn. Er wordt steeds meer gewerkt in de clusters, maar deze 
n onvoldoende gedefinieerd en hoe vindt er over de clusters he 
ionale afstemming plaats? Het zou kracht kunnen hebben om 

ast de portefeuillehoudersoverleggen ook afstemming te hebben 
n de clusters onderling . Deze afstemming zou voor een deel 

st de portefeuillehoudersoverleggen kunnen bestaan en 
aarnaast vulling kunnen zijn voor de agenda van het PHO. Ook 
fstemming in de vorm van een regiocongres zou een manier 

oorgesteld wordt om de punten uit dit stuk ook mee te nemen in 
e discussie over de inhoudelijke agenda en op zoek te gaan naar 

flexibele structuur, waarin waar nodig ook regionale 
uitvorming geborgd is. 

zijn geen punten voor de rondvraag 

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 13 mei 2015 

de secretaris, devoo~ 

F.W. van Ardenne R.J.J. Lenferink 
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