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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 13 februari 2014 

 
 
Aanwezig:  T.P.J. Bruinsma, R.A. van Gelderen, H.J.J. Lenferink (voorzitter), J.B Uit den Boogaard, , M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar,  
                   J. Wienen, R. van Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau) 
 
Afwezig:   
  
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 23 januari 2014 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 
 

Vastgesteld. 

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

N.a.v. I02, brief gemeente Lisse m.b.t. tijdig aanleveren ontwerp-
begroting. 
Inzet is begroting 10 april te behandelen in Dagelijks Bestuur. 
Ontwerpbegroting wordt daarna voorgelegd aan de gemeenteraden. 
Dagelijks bestuur constateert dat het wenselijk is dat de termijnen 
voor de aanlevering van de begroting voor alle gemeenschappelijke 
regelingen zo veel mogelijk gelijk getrokken zou moeten worden. 
 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

Mevrouw Van Gelderen meldt dat er naar aanleiding van een overleg 
met Bureau Jeugdzorg er een brief opgesteld wordt , die na akkoord 
van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda met instemming 
van het DB met mandaat aan de portefeuillehouder verzonden wordt. 
Tijdens het overleg is het nieuwe model van bureau jeugdzorg 
besproken. 
 
In het gesprek met Staatsecretaris Van Rijn is gesproken over het 
starten van pilots en mogelijk dat regio daaraan deel gaat nemen. 
 
Stuurgroep Concessie Zuid-Holland Noord is niet doorgegaan en is dan 
ook niet besproken in het PHO verkeer en vervoer.  
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Nr. Agendapunt Besluit 

05 
 
 
 

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

Geen opmerkingen 

06 Zienswijze regio Holland Rijnland op provinciale visie 
ruimte en mobiliteit  
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van bijgaande concept zienswijze op  
    de provinciale Visie  
    Ruimte en Mobiliteit (zie bijlage 1) die ter bespreking  
    aan is geboden aan de PHO’s Ruimte, Economie en  
    Verkeer en Vervoer; 
2. De resultaten uit de PHO-bespreking terug te  
    koppelen aan de DB-leden en  
    daarbij een voorstel te doen voor verwerking; 
3. Bijgaande brief (zie bijlage 2) over de ruimtelijke  
     reservering Noordelijke Randweg Rijnsburg te  
     versturen aan het college van Gedeputeerde Staten. 

 

Niet alle DB-leden hebben kennis kunnen nemen van de inhoud van de 
gewijzigde zienswijze. Het DB geeft eventuele opmerkingen nog door.  
Indien geen opmerkingen ontvangen worden is het voorstel conform 
vastgesteld 
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Nr. Agendapunt Besluit 

07 Subsidieverlening thuisbegeleiding 
multiprobleemgezinnen en schoolmaatschappelijk werk 
2014 
 Beslispunten: 

Naar aanleiding van de (te) ontvangen 
subsidieaanvragen ad. € 695.000,--   subsidie te 
verlenen voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 
december 2014, te weten: 
1. € 320.000,-- aan Activite voor het uitvoeren van ‘ 
   minimaal 68 trajecten thuisbegeleiding  
   multiprobleemgezinnen; 
2. € 375.000,- voor het uitvoeren van  
    schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet  
    onderwijs in de Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en  
    Rijnstreek; 
3. De Manager sociale agenda te mandateren tot het  
    beoordelen van de subsidieaanvragen en het  
    ondertekenen van de subsidiebeschikkingen, zoals  
    genoemd onder beslispunt 2. 

Akkoord met voorstel 

08 Bezwaarschriftenverordening 
Beslispunten: 

  Het akkoord te gaan met bijgaande brief tot afwijzing van 
het verzoek tot afgifte huisvestigingsvergunning  

 

Akkoord met voorstel. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

09 Subsidieaanvragen in het kader van de Brede Doel 
Uitkering (BDU) 014  

Beslispunten:  
1. Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer heeft met 

inachtneming van een  
enkele aanvulling op de projectenlijst in de 
vergadering van 7 februari jl. positief geadviseerd 
over de voorgestelde subsidieaanvragen in het kader 
van de Brede Doel Uitkering, infraprojecten 2015.  

2. De projecten voor subsidie na de vergadering van het 
Dagelijks Bestuur van  
13 februari 2014 definitief voor te dragen bij het 
college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
(bijlage 1). 

 
 

Akkoord met voorstel 

10 
 

Definitieve AB-agenda 5 maart 
 
Opmerking – Als tweede agendapunt is nog aan deze 
agenda het stuk benoeming van de heer Bruinsma 
toegevoegd.  

Akkoord met voorstel. 
 
M.b.t. voordracht van de heer Bruinsma tot lid van het Dagelijks 
Bestuur zal de gemeente Alphen aan den Rijn de aanwijzing van de 
heer Bruinsma als lid van het Algemeen Bestuur nog bevestigen. 
 
10a. Akkoord met voorstel,  
 
  

12 Verordening Bezwaarschriftencommissie Holland Rijnland 
 Beslispunten: 

1. Het advies van het PHO Bestuur en Middelen  
    overnemen. 
2. De conform de nota van wijzigingen aangepaste  
    Verordening Bezwaarschriftencommissie Holland  
    Rijnland ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen 
Bestuur 

 

Akkoord met voorstel 
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Nr. Agendapunt Besluit 

13 Verslagen Portefeuillehoudersoverleggen  
Vaststellen  
 

Er zijn wat wijzigingen in de volgende AB-voorstellen naar aanleiding 
van de PHO’s : 
Werkplan 3D, de onderbouwing of het noodzakelijk is om de 
begrotingswijziging van 18 december 2013 in te trekken, is 
toegevoegd.  
Het voorstel over de perifere detailhandel. 
 
Verslagen zijn conform vastgesteld. 
 

14  Rondvraag en Sluiting  

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 13 maart 2014  

 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
R. van Netten              H.J.J. Lenferink  

 
 


