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Onderwerp: voorstel samenstelling Dagelijks Bestuur 
 
Geachte leden, 
 
Volgende week dinsdag 27 mei 2014 vindt de installatie vergadering van het Algemeen 
Bestuur plaats. Tijdens deze vergadering zal een nieuw Dagelijks Bestuur worden verkozen. 
Zoals te doen gebruikelijk heb ik mij gebogen over een voorstel aan u voor de samenstelling 
van het Dagelijks Bestuur voor de komende periode 2014-2018.  
 
In overleg met de verschillende clusters ben ik tot de volgende voordracht gekomen. 
Gemeente Naam Partij B/W  
Leiden H.J.J. Lenferink PvdA B Voorzitter  
Alphen aan den 
Rijn 

T. Hoekstra  VVD W Economie 

Katwijk J. Wienen CDA B Ruimte en 
Wonen 

Leiden R.A. van Gelderen SP W Sociaal 
Domein 

Nieuwkoop  G. Veninga CDA W Middelen 
Hillegom I. Ten Hagen VVD W Verkeer en 

Vervoer 
Zoeterwoude K. den Ouden ProZ W Natuur en 

Landschap 
 
Bij de samenstelling van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heb ik me laten leiden 
door de volgende aspecten: 
 
A) Een goede mix tussen ervaren en nieuwe dagelijks bestuurders, tussen burgemeesters 

en wethouders, tussen mannen en vrouwen. 
B) Per deelgebied (Duin- en Bollenstreek, Leidse Regio en Rijnstreek) twee DB-leden met 

een portefeuille. 
C) Een zo eerlijk mogelijke verdeling tussen de grootste politieke partijen in de regio. Het 

is jammer dat het niet gelukt is een D66-kandidaat te vinden die in het plaatje paste. 
D) Kwaliteit en affiniteit met de portefeuille. 
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Bij dit alles moet bedacht worden dat het besturen van Holland Rijnland zeker de komende 
twee jaar een moeilijke klus zal worden. Voor de portefeuille Middelen betekent dit dat  
traditionele budget zal naar alle waarschijnlijkheid met zo'n 25% dalen, terwijl binnen het 
resterende budget ruimte zal moeten worden gevonden voor co-financiering. Wat dit alles zal 
betekenen voor de ambtelijke organisatie van Holland Rijnland, of die in afgeslankte vorm 
blijft bestaan, of dat (delen) zullen worden uitgevoerd door een of meer gemeenten is een 
volgende belangrijke kwestie.  
 
De portefeuille Sociaal Domein zal vooral te maken krijgen met de implementatie van de 3 
decentralisaties en daarbinnen vooral die ten aanzien van jeugd. Aangezien het geheel een 
riskante operatie is, is ervoor gekozen de vorige portefeuillehouder, die inmiddels goed is 
ingevoerd en die overigens slechts een deel van de vorige periode in functie is geweest, 
opnieuw voor te dragen. 
 
De portefeuille Ruimte en Wonen zal een minder dominantie rol spelen. Waar ook ambtelijk 
minder capaciteit beschikbaar zal zijn, is bestuurlijke continuïteit gewenst. Daarbij heeft de 
portefeuillehouder een breed netwerk die de regio goed van dienst kan zijn. 
 
De portefeuille Verkeer en Vervoer vraagt de komende jaren stevige aandacht voor het 
vervolg op de grote projecten Rijnlandroute, verbetering regionaal OV en de Noordelijke 
ontsluiting van de Bollenstreek en de infrastructurele vraagstukken Noord-Zuid in de 
Rijnstreek. Van de 3 grote RIF-projecten, moet alleen de noordelijke ontsluiting van de 
Bollenstreek nog voorzien worden van een uitvoeringsovereenkomst. Gezien het sub regionale 
belang is gekozen voor een portefeuillehouder uit de Bollenstreek. 
 
De portefeuille Economie is een ontwikkelingsportefeuille, waarbij de regio een nieuwe rol 
krijgt in het stimuleren van de economische bedrijvigheid door verbindingen te gaan leggen 
tussen bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstituten en overheden. De wijze waarop de 
aanpak van het onderwerp BioBased Economy gestalte heeft gekregen kan daarbij als 
voorbeeld dienen. 
 
Bij de portefeuille Natuur en Landschap zou het accent in belangrijke mate moeten liggen op 
de uitvoering. Dat betekent voor Holland Rijnland een goede relatie met de organisaties die 
op uitvoering gericht zijn. Daarnaast is het zaak te stimuleren dat de hele regio in dezen 
activiteiten ontplooit die op elkaar afgestemd zijn. 
 
De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat alleen leden van het Algemeen Bestuur 
gekozen kunnen worden als lid van het Dagelijks Bestuur. Momenteel is nog niet iedere 
voorgedragen kandidaat door de eigen raad benoemd als lid van het Algemeen Bestuur. In 
dat voorliggende geval stel ik voor de benoeming in te laten gaan vanaf het moment dat de 
benoeming door de raad van hun gemeente heeft plaatsgevonden. 
 
Ik hoop dat u met de gedane voordracht kunt instemmen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter 
 
 
 
Henri Lenferink 
 
[Cc:] Colleges van burgemeester en wethouders Holland Rijnland 


