BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2014
Aanwezig:
Afwezig:

T.P.J. Bruinsma, H.J.J. Lenferink (voorzitter), J.B Uit den Boogaard, , M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar, R. van Netten (secretaris)
R.A. van Gelderen, J. Wienen

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

-

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 13 februari en van 13
maart 2014
Voorstel: vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vast gesteld.

03

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

I05; brief provincie Zuid-Holland (Decathlon).
Mandaat aan manager sociale agenda kan niet kloppen.
Brief met inhoudelijk advies voorleggen aan Dagelijks Bestuur.

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)

-

N.a.v. besluitenlijst 13 maart;
agendapunt 9, huisvesting bijzondere doelgroepen. Opgemerkt wordt
dat afgesproken is dat bij de uitwerking een staatje wordt gemaakt
van het aantal woningen waarvoor instellingen daadwerkelijk een
voordracht hebben gedaan.
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06

Vervolg Kracht15
Beslispunten:
A;
De gemeentesecretarissen van Alphen aan den Rijn,
Katwijk, Leiden, Lisse en X en de regiosecretaris te
verzoeken de voorbereiding van:
1. een herziene gemeenschappelijke regeling Holland
Rijnland;
2. een herziene begroting 2015;
3. een kostenplaatje voor de volgende 3 varianten voor het
onderbrengen van de regionaal ambtelijke
ondersteuning:
a. Een afzonderlijke, afgeslankte organisatie met eigen
huisvesting en ondersteuning.
b. Een afzonderlijke organisatie gehuisvest bij en
gefaciliteerd door een gemeente (aan een of meerdere
gemeenten vragen een kostenplaatje hiervoor op te
geven).
c. Meerdere gemeenten leveren producten
(beleidsontwikkeling én uitvoering, al dan niet
gescheiden) aan de gemeenschappelijke regeling en
kunnen daarop inschrijven.
t.b.v. deze vergelijking voor de operationele taken een
‘doorlichting’ volgens de methode LEAN;
4.een organisatieplan (met een formatieplan, sociaal plan,
opzet plaatsingsprocedure)
5. dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten die
regionale taken gaan uitvoeren
6. een transitieplan in nauwe samenspraak met de kring van
gemeentesecretarissen- ter hand te nemen. En de conceptproducten voor bespreking aan het Dagelijks Bestuur voor
te leggen;
B;
C;

In te stemmen met het tijdpad;
Het voornemen uit te spreken om een Georganiseerd
Overleg in te stellen ten behoeve van de
organisatiewijziging Kracht#15;

D;

na instelling van het Georganiseerd Overleg artikel
12:1:1:1 van de Rechtspositieregeling Holland
Rijnland buiten werking te stellen gedurende deze

Akkoord met voorstel.
Met dien verstande dat 3c dient te zijn; één of meerdere gemeenten.
En dat de genoemde producten in het tijdpad worden ingevoegd.
De naam van de nog ontbrekende secretaris wordt zo snel mogelijk
ingevuld.
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periode.
07

Programmaplan 2014 Holland Rijnland Biobased
Akkoord met voorstel.
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de terugblik 2013 in het
programmaplan;
2. Te constateren dat er de afgelopen periode veel
energierijke initiatieven zijn ontstaan waardoor het continueren
van dit programma ook in een nieuwe constellatie van Holland
Rijnland waardevol is?;
3. In te stemmen met het voorliggende Programmaplan
2014 Holland Rijnland biobased

08

Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad
Kennisnemen van:
Uitvoering Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad

Akkoord met voorstel.

09

Rondvraag en Sluiting

Dagelijks Bestuur is akkoord dat de heer Uit den Boogaard ook na
einde van zijn DB-lidmaatschap als onafhankelijk voorzitter aanblijft.
V.w.b. capaciteitsvraagstuk kan Dagelijks Bestuur zich goed
voorstellen dat meest belanghebbende gemeenten verzoek om
financiële bijdrage aan andere gemeenten voorleggen.

Taken vanuit convenant huisvesting arbeidsmigranten Holland
Rijnland - Mail de heer Uit den Boogaard
Taken vanuit het convenant huisvesting arbeidsmigranten Holland
Rijnland (bijlage)

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 10 april 2014
de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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