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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 10 april 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),  
 
 
Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda  

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 27 maart 2014 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst  

Ongewijzigd vastgesteld. 

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

Er zijn geen mededelingen. 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

Kerngroep Greenports: het belang van een nauwere samenwerking 
wordt onderschreven. Dit wordt verder uitgewerkt. 
 
De bijeenkomst van de Bestuurlijke tafel Ruimte en Mobiliteit was 
constructief. Er zijn gerichte afspraken gemaakt en deze zijn in concept 
ontvangen.  
 

05 
 
 
 

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

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Er wordt van gedachten gewisseld 
over de mogelijke invloed van de nieuwe raden op het proces rond de 
Rijnlandroute.  
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06 Concept Jaarstukken 2013  
 Beslispunten: 

1. In te stemmen met concept jaarstukken 2013 van 
Holland Rijnland. 

2a. Het voordelige resultaat na bestemming vast te stellen 
op € 553.879.  
2b. In te stemmen met het aan het Algemeen Bestuur 
voorleggen van de begrotingswijziging 2014 met betrekking 
tot een tweetal reserveringen voor in totaal € 550.000. 
2c. In te stemmen met het afrekenen met de deelnemende 
van het saldo van € 3.879, zijnde het resultaat na 
bestemming van € 553.879 minus de voorgenomen 
reserveringen van € 550.000. 
3. Concept jaarstukken 2013 voor advies voor te leggen 

aan het portefeuillehouderoverleg Bestuur en Middelen. 
4. Concept jaarstukken 2013 met inachtneming van positief 
advies portefeuillehouderoverleg Bestuur & Middelen van 16 
mei 2014 ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen 
Bestuur. 

Akkoord met voorstel. Met dien verstande dat het afrondbedrag € 
3.879,= aan positief rekeningresultaat wordt toegevoegd.  
 
Daarnaast is Dagelijks Bestuur van mening dat het opportuun is om 
het positief rekeningresultaat na besluitvorming door het Algemeen 
Bestuur in juni beschikbaar te hebben voor transitie #Kracht15. 
O.a. ten behoeve van: 
 bevordering mobiliteit organisatie Holland Rijnland; 
 maatregelen te kunnen treffen gericht op ’t beperken van 

eventuele frictiekosten. 
 
Het Dagelijks bestuur geeft de portefeuillehouder mandaat voorstel 
hiertoe vast te stellen en onder voorbehoud van positief advies van ’t 
portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen aan ’t Algemeen 
Bestuur van juni a.s. voor te leggen.  
 
Daarnaast wordt verzocht in het jaarverslag een alinea op te nemen 
over de huisvesting arbeidsmigranten.  
  

07 Ontwerp Begroting 2015 
Beslispunten 
1.  In te stemmen met bijgevoegde ontwerp-begroting 2015 
en de meerjarenbegroting 2015-2018, waarbij voor de 
opstelling uitgegaan is van de Kadernota begroting 2015, 
vastgesteld in het AB van 5 maart 2014. 
2. Onder voorbehoud van positieve advisering door het 
portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen, de ontwerp-
begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018 ter 
besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur 
van 25 juni 2014. 
3. De ontwerp-begroting, conform artikel 29, eerste lid van 
de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland aan de 
raden van de deelnemende gemeenten te zenden. 

Akkoord met voorstel. 
 
Het betreft een beleidsarme begroting.  
In tekst is adequaat verwoord dat de in deze begroting doorgevoerde 
taakstelling van – 5,41% deel uitmaakt van de totale taakstelling in 
het kader van #Kracht15. 
De intentie is om in het kader van #Kracht15 een herziene begroting 
2015 aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd waarin de 
taakstelling van minimaal 25 % is verwerkt.  
 
Secretaris wordt verzocht dit expliciet in aanbiedingsbrief aan raden, 
het portefeuillehoudersoverleg en het Algemeen Bestuur op te nemen. 
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08 Concept regionale woonagenda  
Beslispunten: 
1. de concept regionale woonagenda vrij te geven voor 

inspraak; 
2. de samenvatting van deze concept woonagenda (de 

‘woonnotitie’) aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van 
de provincie Zuid-Holland na akkoord van het 
portefeuillehoudersoverleg Ruimte op 14 mei. 

Akkoord met voorstel, met dien verstande dat beslispunt 1 als volgt 
wordt aangepast:  

1. de concept regionale woonagenda vrij te geven voor inspraak 
na positief advies van het PHO ruimte op 14 mei a.s. 

 
Indien de inspraaktermijn doorloopt in de zomervakantie, dan wordt 
deze verlengd. 
Tevens wordt de zorgkant meer belicht en toegevoegd. 
 
 

09 Procedure REO-advies Meerburgerpolder Zoeterwoude 
Kennisnemen van: 
De procedure en het tijdschema om te komen tot een REO-
advies over detailhandel in de Meerburgerpolder in 
Zoeterwoude. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 

10 Stand van zaken Regionaal Groenprogramma  
      Beslispunten: 

1. het voorgenomen besluit van het Dagelijks Bestuur om 
mee te betalen aan de singelroute bekend te maken en vast 
te leggen in een uitvoeringsovereenkomst, zie bijlage 1; 
2. kennis te nemen van de stand van zaken van het 
Regionaal Groenprogramma, zie bijlage 2, 3a en 3b; 
3. het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte informeren over 
de stand van zaken van het Regionaal Groenprogramma, 
waaronder het besluit om vanuit het Regionaal 
Groenprogramma mee te betalen aan de singelroute, zie 
bijlage 4. 

Akkoord met voorstel. 
 
De Singelroute is nu verwerkt in het Groenprogramma. 
 
Deze vergadering vindt plaats in het vandaag (10 april) te openen 
Recreatief Transferium in Zoeterwoude. Deze bijzondere plek is mede 
tot stand gekomen dankzij het Groenprogramma en het is een prachtig 
resultaat en goed voorbeeld van wat er met het Groenprogramma 
bereikt kan worden.  

11 Mandatering collegebevoegdheden Noordwijkerhout inzake 
woonruimteverdeling 

    Beslispunten: 
1. De door het college van Noordwijkerhout verleende 

mandaten ingevolge artikel  
  10:4 Algemene wet bestuursrecht te aanvaarden, met 
uitzondering van de mandatering m.b.t. het verlenen, 
weigeren en intrekken van een huisvestingsvergunning voor 
een particuliere huurwoning.  

Akkoord met voorstel 
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12 Concept agenda PHO VV  
Concept agenda PHO EZ 
Concept agenda PHO Ruimte 
Concept agenda PHO Bestuur en Middelen 
Concept agenda PHO SoAg 
Vaststellen  

Akkoord met voorstel. 
 
De Portefeuillehoudersoverleggen, Verkeer en Vervoer en Bestuur en 
Middelen worden verplaatst naar 15 mei. 
Dit in verband met jaarcongres VZHG dat op 16 mei plaatsvindt. 
 
Het nieuwe DB wordt 27 mei a.s. gevormd. Op dit moment is er nog 
geen duidelijkheid over het DB-lidmaatschap van de DB-leden die nu 
wethouder zijn in een deelnemende gemeente. Zodra er nieuwe 
colleges zijn, zou het kunnen dat de zittende DB-leden geen wethouder 
meer zijn. Op dat moment eindigt ook het lidmaatschap van het DB en 
kunnen zij de PHO’s niet voorzitten. Mocht dat aan de hand zijn dan is 
de volgende vervangingsregeling afgesproken. 
 
 
 

13 Rondvraag en Sluiting  

- Service Level Agreement Servicepunt71 Dit voorstel stond geagendeerd in vertrouwelijke vergadering. 
Het Dagelijks Bestuur merkt op dat een dergelijk voorstel normaliter 
niet vertrouwelijk behandeld wordt. Daar is ook geen noodzaak toe. 
 
Akkoord met voorstel. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 24 april 2014  

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

 
 


