
 

                                                                                                     1                                                                       

 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 november 2014 

 
Aanwezig: R.A. van Gelderen, I. ten Hagen, H.J.J. Lenferink (voorzitter bij agendapunten 1 t/m 5 en 7), G. Veninga, C. den Ouden en R. van 

Netten (secretaris). Bij agendapunt 7 de heer E. Stolk (gemeentesecretaris van het pittoreske Katwijk/ambtelijk opdrachtgever 
3D)  

 
                    
 
Afwezig:  T. Hoekstra en J. Wienen 
  
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 6 november 2014 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vast gesteld. 

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

- 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

- 

05 
 
 
 

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

De heer Ten Hagen informeert het DB t.a.v. ontwikkelingen ontsluiting 
noordelijke Bollenstreek. 

06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt) 
 

Op basis van bespreking wordt voorstel aan Algemeen Bestuur 
schriftelijk aan leden van het Dagelijks Bestuur voorgelegd. 
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07 Opdrachtgeverschap Jeugd (vast agendapunt) 
 

Dienstverleningsovereenkomst Jeudghulp  
Beslispunten: 
1.  In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst  
     jeugdhulp 2014-2016; 
2.  De door colleges te verlenen mandaten, volmachten en  
     machtigingen met betrekking tot deze overeenkomst te  
     aanvaarden. 
 

Het DB stemt in met het DVO, met inachtneming van mogelijke 
wijzigingen die in het eerste kwartaal van 2015 moeten worden 
doorgevoerd omdat door de tijdsdruk enkele bepalingen voor 
aanpassing in aanmerking komen. Om toch tijdig de contracten te 
kunnen ondertekenen, stelt het DB met deze kanttekeningen de DVO 
vast. 
  
Kanttekeningen: 
-          Artikel 2 lid 3 sub h. Het inrichten en/of ondersteunen van een 
regionale bezwaarcommissie ter zake van **. Het DB merkt op dat 
hiervoor nog een voorstel wordt voorbereid over de wijze waarop het 
behandelen van bezwaarschriften van cliënten wordt georganiseerd. De 
besluitvorming over dit voorstel moet in de DVO worden verwerkt. 
-          Artikel 6.1 en 6.3 bevatten een doublure. Daarnaast wordt in 
artikel 6.2 alleen verwezen naar een begroting voor 2015, terwijl er 
ook voor 2016 een begroting zal moeten worden gemaakt.  
Bedoeld wordt om aan te geven dat voor de regionale 
opdrachtgeversfunctie (inhoudelijk én technisch opdrachtgeverschap) 
jaarlijks een begroting moet worden vastgesteld, naast de begroting 
voor Jeugdhulp als dienst. Dit moet worden aangepast. 
  
Naar aanleiding van bespreking in portefeuillehoudersoverleg zal 
bericht aan colleges van burgemeester en wethouders woren 
verzonden m.b.t. de BTW-problematiek. 
Secretaris heeft mandaat tekst vast te stellen in samenspraak met de 
heer Stolk. 
 
 
Dagelijks Bestuur stemt in met het aan het Algemeen Bestuur (17 
december 2014) voorleggen van een begrotingswijziging. 
Dit voor de exploitatiekosten opdrachtgeverschap jeugdhulp ad € 
1.075.057 vermeerde met het bedrag voor BTW. 
In voorstel aan Algemeen Bestuur scherp formuleren waarom hiervoor 
is gekozen. En dat dit BTW deel voor de gemeente compensabele BTW 
is, uitgaande dat het plafond van het BTW-compensatiefonds niet 
wordt bereikt. 
 
De dames Veninga en Van Gelderen hebben mandaat voorstel vast te 
stellen. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

08 Kantoorontwikkeling Rijnsburgerblok 
Beslispunten: 
 1.  Vooruitlopend op de actualisatie van de kantorenstrategie  
      Holland Rijnland de nieuwbouw van 21.100m² kantoren in  
     het Rijnsburgerblok, waarvan 8.100m² toevoeging ten  
     opzichte van het vigerende bestemmingsplan, toe te staan; 
2.  In te stemmen met de brief aan de gemeente Leiden  
     betreffende de ontwikkeling van het Rijsburgerblok.  

Voorstel wordt aangehouden tot vergadering 27 november 2014. 
Portefeuillehouder de heer Hoekstra kan dan antwoord geven op 
enkele bestuurlijke vragen omtrent dit voorstel. 
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09 Uitvoeringsovereenkomst 2014-2018 Regionaal 
Groenprogramma 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de verzoeken om cofinanciering van het 
cluster Groene recreatieve verbindingen en bestemmingen (zie 
bijlage 1 en 2). 
2. In te stemmen met bijgaande 
Uitvoeringsovereenkomst (bijlage 5), waarin Holland 
Rijnland in het kader van het Regionaal 
Groenprogramma uit het Regionaal Investeringsfonds 
(RIF) € 1.518.175 aan cofinanciering voor de 
uitvoering van 13 projecten toezegt voor de periode 
2014-2018 voor de volgende projecten: 
1.  Brug Huigpark-Blekerspark over Oude Herengracht
 € 92.092 
2. Brug Zijlpoort-Ankerpark over Oude Rijn € 526.351 
3. Brug Ankerpark-Meelfabriek over water hiertussen € 25.732 
4. Brug Kaarsenmakersstraat-Veerplein over Nieuwe Rijn  
€ 128.658 
5.  Brug 5de Binnenvestgracht-Hortus Botanicus € 66.089 
6.  Vlonderbrug Reuvensplaats-Arsenaalplein in Witte Singel  
€ 51.192 
7.  Brug Arsenaalplein-Rembrandtpark I over Groenhazengracht 
€ 39.274 
8.  Singelroute: routeaanduiding en infopanelen € 130.733 
9.  Oostvlietpolder groen en recreatieve voorzieningen fase 2  
€ 245.750 
10. Stad-Landverbindingen – groene recreatieve routes  
€ 137.304 
11. Stad-landverbinding Singelpark-Oude Rijn – knelpunt 2 
Caesarbrug-Matilo € 17.500 
12. Natuurbelevingstuin De Bult, Nieuwe Wetering € 25.000 
13. Ter Wadding, Voorschoten € 32.500 
3. Portefeuillehouder Natuur en Landschap te 
mandateren om wijzigingen van ondergeschikt 
belang in de Uitvoeringsovereenkomst te verwerken 
en vast te stellen. 
4. Voorstel na besluitvorming over de clusters Duin- en 
Bollenstreek (december 2014) Veenweide en Plassen/Samen 

Akkoord met voorstel. 
Het Dagelijks Bestuur spreekt haar waardering uit voor het 
voorbereidende werk en het inhoudelijk resultaat dat wordt geboekt. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

voor Groen (januari 2015) en ter kennisname aan te bieden aan 
het portefeuillehoudersoverleg Ruimte. 

10 
 

Kwaliteitsslag fietsknooppuntennetwerk 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met het opdrachtgeverschap van 
Holland Rijnland voor de kwaliteitsverbetering van het 
fietsknooppunten netwerk, inclusief hetaanvragen van 
subsidie daarvoor. 
2. De kosten van Holland Rijnland ten laste van de 
subsidie te brengen. 

De controller heeft aangegeven dat deze geldstromen binnen de 
exploitatie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zullen 
vallen. 
Met deze aanpassing;   akkoord met voorstel. 
 
 
 

11 Concept-agenda Algemeen Bestuur 17 december 2014 
Ter vaststelling 

 

12 Besluitenlijsten Portefeuillehoudersoverleggen november 
2014 
Vaststellen 

Akkoord. 

13 Rondvraag en sluiting  

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 4 december 2014 

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

 
 


