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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 4 december 2014 

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

Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 20 november en 27 
november 2014  
Voorstel: vaststellen besluitenlijsten 

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) 

- 
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Nr. Agendapunt Besluit 

06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt) 
       Concept Organisatieplan (ambtelijk concept) 
       Ten behoeve van eerste bespreking 

Portefeuillehouder mevrouw Veninga neemt input vanuit bespreking 
mee in aanpassing van het document. 
Waarbij het karakter van de nieuwe organisatie scherper naar voren 
moet komen. 
In dit eerste concept is tamelijk formalistisch beschreven hoe de 
besturingsfilosofie vorm moet krijgen. Dat doet geen recht aan hoe in 
de dagelijks praktijk gewerkt wordt. 
Belangrijk punt van gesprek is rol van kring van 
gemeentesecretarissen. 
Feitelijk heeft de kring uitgesproken verantwoordelijkheid te willen 
nemen voor het organiseren van de ambtelijke ondersteuning bij de 
regionale agenda (systeemverantwoordelijkheid). 
Dat moet een samenspel zijn met de 
regiosecretaris/programmamanagers en de kring. 
Zoektocht is hoe voor (voorzitter van) het portefeuillehoudersoverleg 
het overzichtelijk te houden. Programmamanager is daarbij eerste 
aanspreekpunt. 
De programmamanager zal dan met regiosecretaris en (kring van) 
gemeentesecretarissen moeten dealen v.w.b. beschikbare formatie. 
Begin 2015 gesprek met de heer Lenferink en mevrouw Veninga met 
kring van gemeentesecretarissen.  

07 Opdrachtgeverschap Jeugd (vast agendapunt) 
 

Dienstverleningsovereenkomst Holland Rijnland – 
Servicepunt71 
 Beslispunten: 

1. In te stemmen met de 
dienstverleningsovereenkomst tussen Holland 
Rijnland en Servicepunt71 voor de uitvoering van het 
technische Opdrachtgeverschap Jeugdhulp; 

2. Portefeuillehouder mandateren wijzigingen in de 
overeenkomst vast te stellen naar aanleiding van 
bespreking van de overeenkomst door Servicepunt71 
in december 2014. 

Akkoord met voorstel. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

08 Rondvraag en Sluiting Dinsdagmiddag 16 december is jaarlijkse kerstborrel voor 
medewerkers Holland Rijnland. Uiteraard zijn DB-leden daarbij ook 
welkom. 
Dit moment is voor de medewerkers tevens moment voor afscheid van 
de heer Van Netten in de rol van secretaris-directeur. 
Eind januari zal moment gekozen worden voor afscheid van de heer 
Van Netten als secretaris-directeur voor de externe relaties. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 18 december 2014 

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

 
 


