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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 18 december 2014 

 
Aanwezig: R A. van Gelderen, I. ten Hagen, T. Hoekstra, H.J.J. Lenferink (voorzitter), G. Veninga, C. den Ouden, J. Wienen, R. van Netten 

(secretaris).  
 
 
Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 20 november 2014 
4 december 2014  
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 
 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vast gesteld. 

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

Akkoord met voorstellen. 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 
 

De heer Den Ouden was 12 december bij de opening van de Vosse- en 
Weerlanerpolder in Hillegom. Met de openstelling als natuur- en 
recreatiegebied behoudt dit gebied de openheid met agrarische als 
natuurwaarden terwijl het ook toegankelijk is voor fietsers, ruiters en 
wandelaars. 
 
De DB-leden Van Gelderen en Den Ouden spreken de 18e december in 
de middag als vertegenwoordigers Leidse Regio in het DB met het 
college van burgemeester en wethouders van Voorschoten. 
 
Het DB blikt kort terug op de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van 17 december 2014. 
Geconstateerd wordt dat de vergadering positief is verlopen. 
Betreurd wordt dat de voorzitter zijn stropdas niet hoeft op te eten. 
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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) 
 

De heer Ten Hagen informeert het DB over nieuwe variant 
Duinpolderweg. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben deze 
extra variant vastgesteld voor het te kiezen voorkeurstracé van de 
Duinpolderweg. Deze variant buigt af bij Ruigenhoek en gaat 
vervolgens verder langs het spoor in Hillegom. Door deze variant wordt 
mogelijke schade aan het natuurgebied in de duinen zo veel mogelijk 
voorkomen. De extra variant wordt meegenomen in de komende 
m.e.r. onderzoeken die nodig zijn om een voorkeurstracé te kiezen.  
 
Op donderdag 8 januari 2015 wordt in het NH Conference Centre 
Leeuwenhorst in Noordwijkerhout een inloopbijeenkomst 
georganiseerd over de Duinpolderweg. 

06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt) 
 

Mevrouw Veninga spreekt volgende week de nieuwe secretaris. 
Daarna zullen o.a. organisatieplan en aangepast sociaal plan ter 
bespreking aan het DB worden voorgelegd. 

07 Vaststellen zienswijze hervorming REO-advisering bij  
         detailhandelsplannen 
          Beslispunten: 

In te stemmen met bijgaande zienswijze aangaande het 
voorstel van Gedeputeerde Staten tot hervorming van de 
REO-advisering bij detailhandelsplannen. 

De heer Hoekstra deelt een gewijzigde conceptbrief uit. 
Met deze gewijzigde brief wordt ingestemd, met dien verstande dat 
opgenomen wordt voorstel om het ook mogelijk te maken dat 
adviescommissie rol krijgt als een omliggende gemeente daarom 
verzoekt. 
En dat de paragraaf t.a.v. het toetsingskader wordt geschrapt. 

08 Plan van Aanpak Evaluatie Landschapsbeleidsplan Duin- 
en Bollenstreek 

    Beslispunten: 
1. In te stemmen met het voorliggende Plan van 

Aanpak Evaluatie Landschapsbeleidsplan Duin- en 
Bollenstreek. 

Akkoord met voorstel. 

09 Lokale beleidsruimte woonruimteverdeling 2015 
         Beslispunten: 
         De lokale beleidsruimte per gemeente vast te stellen 
conform de tabel in bijlage 1 van deze notitie. In totaal gaat het 
om 957 woningen. 

Akkoord met voorstel. 
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10 
 

Ondermandaat ten behoeve van besluitvorming 
contracten inkoop Jeugdhulp  

    Beslispunten: 
1. De secretaris ondermandaat te verlenen voor het 
nemen van besluiten tot contractering van 
vrijgevestigden. 

Akkoord met voorstel. 

11 Het voornemen in te stemmen met aanschaf nieuw 
functiebeschrijvings- en waarderingssysteem Hr21 en de 
ondernemingsraad Holland Rijnland hiervoor conform 
artikel 27 van WOR om instemming te vragen  
Beslispunten: 
1. In te stemmen met het voornemen om over te gaan tot 

de aanschaf van het functiebeschrijvings- en 
waarderingssysteem Hr21 

2. De ondernemingsraad Holland Rijnland te verzoeken in 
te stemmen met de aanschaf van voornoemd 
functiesysteem, conform artikel 27 van de WOR.  

Akkoord met voorstel. 

12 Rondvraag en sluiting  Het Dagelijks Bestuur vraagt aandacht voor de kwaliteit en 
leesbaarheid van de DB-voorstellen. En dan met name de beslispunten 
als zelfstandig leesbaar besluit te kunnen lezen en besluiten.  
De secretaris wordt verzocht dit met de medewerkers te bespreken. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 8 januari 2015 

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

 
 


