
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 9 januari 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 Vastgesteld

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst

Ongewijzigd vastgesteld

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

Geen opmerkingen

De portefeuillehouder krijgt mandaat om in overleg met de secretaris 
te zoeken naar een passende oplossing voor de vervanger van de 
interimmanager van MBC. 

04 Terug- en vooruitblik overleggen 
Voorstel: bespreken.

Geen bijzonderheden 

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

-
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Nr. Agendapunt Besluit

06 DB-voorstel Rekenkameronderzoek RIF 20131218 Geconstateerd wordt dat er een groot verschil van inzicht is in de 
(financiële) risico’s volgens de samenwerkende rekenkamer/ 
rekenkamercommissies en het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur is van mening dat het inbouwen van extra 
veiligheid niet nodig is. Bovendien kent de verordening van het RIF 
deze mogelijkheid niet. Vanuit de overweging van financiële 
beheersing in de verordening de mogelijkheid creëren is daarom 
ongewenst.

Akkoord met voorstel, met dien verstande dat de brief als volgt 
wordt bijgesteld.

N.a.v. 
Er ligt een brief aan de raden van de kamer van 
rekenkamercommissies die aankondigen dat gemeentelijke 
rekenkamers ook gemeenschappelijke regelingen gaan onderzoeken. 
De wens wordt uitgesproken dat dat zo veel mogelijk in 
gezamenlijkheid gebeurt, zodat niet alle rekenkamers afzonderlijk 
dezelfde inspanningen gaan leveren. Het Dagelijks Bestuur ziet hierin 
een rol voor de regiocoördinatoren.

07 DB voorstel Glas Rooversbroekpolder Lisse
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van het verzoek van Lisse om de 
glastuinbouwfunctie van het zuidelijk deel van de 
Rooversbroekpolder te laten vervallen, bijlage 1.
2. Het verzoek van Lisse af te wijzen.
3. De antwoordbrief aan Lisse vast te stellen, bijlage 2.

Akkoord met voorstel, met diens verstande dat de brief 
aangescherpt wordt.

De aanwijzing van Rooversbroekpolder voor Glastuinbouw is het 
resultaat van onderzoek geweest. Het DB kan daarom niet akkoord 
gaan met het verzoek tot het schrappen van de locatie. Er zal eerst 
overleg plaats moeten vinden en onderzoek moeten verricht naar de 
mogelijkheden tot afwijken van de aanwijzing of tot het schrappen 
van de locatie. De argumenten mogen worden aangescherpt.

Er wordt mandaat verleend aan de portefeuillehouder om de brief 
aan te scherpen.
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08 DB-voorstel Subsidieaanvragen in het kader van de 
Brede Doel Uitkering (BDU) 2015
Beslispunten:
Behoudens advies van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer 
bijgaande subsidievoorstellen in het kader van de Brede Doel 
Uitkering, regionale projecten en projecten Duurzaam Veilig 
beide voor het jaar 2015, vast te stellen. Het betreft de 
subsidievoorstellen:
- Duurzaam Veilig 2015 (bijlage 2) 
- Brede Doeluitkering regionale infra projecten 2015 
(bijlage 3)

Akkoord met voorstel

09 DB-voorstel geactualiseerde projectbladen 
Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en Vervoer 
Plan
Beslispunten:
Behoudens advies van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer 
en Vervoer (7 februari 2014) te besluiten bijgaande 
geactualiseerde projectenbladen behorende bij het 
Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en Vervoer Plan 
2011-2015, het Uitvoeringsprogramma OV-visie evenals de 
actualisatie van het Programma Ontsluiting Greenport Duin- 
en Bollenstreek (POG) vast te  stellen

Akkoord met voorstel

10 Verordening Bezwaarschriftencommissie Holland 
Rijnland
Beslispunten:
1. Akkoord te gaan met de Verordening 
Bezwaarschriftencommissie Holland Rijnland
2. Deze verordening ter advisering voorleggen aan het 
Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen
3. Doen vaststellen door het Algemeen Bestuur

Akkoord met voorstel onder voorwaarde dat de vraag naar de 
noodzaak van een verordening positief wordt beantwoord.

11 DB-voorstel functiebeschrijving combifunctionaris
Beslispunten:
De functiebeschrijving combifunctionaris Leerplicht/RMC vast 
te stellen

Akkoord met voorstel

12 Concept AB-agenda 5 maart Akkoord met voorstel
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13 Agenda’s portefeuillhoudersoverleggen.
13a Agenda PHO Verkeer en Vervoer 7 februari 2014
13b Agenda PHO EZ  5 februari 2014
13c Agenda PHO Ruimte van 5 februari 2014
13d Agenda PHO SoAg 5 februari 2014
13e Agenda PHO Bestuur en Middelen 7 februari 2014

Het onderzoek naar PDV-locaties vindt geen draagvlak. Het Dagelijks 
Bestuur betreurt dat de urgentie van een discussie over PDV-locaties 
in samenhang met detailhandelstructuur niet gedeeld wordt. In het 
overlappende deel van het portefeuillehoudersoverleg Economische 
zaken en Ruimte vindt nog een presentatie plaats.

Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen wordt 
voorgezeten door de heer Wassenaar en de heer Wienen zal daarbij 
ook aanwezig zijn.

Alle agenda’s zijn ongewijzigd vastgesteld.

14 Rondvraag Er heeft een gesprek plaatsgevonden over het beleggen van het 
inkoop voor de 3 Decentralisaties bij Holland Rijnland. Dat kan 
mogelijk geregeld worden via dienstverlening of een wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling. Hierover vind nog nader overleg plaats

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 23 januari 2014 

de secretaris, de voorzitter,

R. van Netten            H.J.J. Lenferink 
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