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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 6 november 2014 

 
Aanwezig: I. ten Hagen, T. Hoekstra, G. Veninga, C. den Ouden, J. Wienen (voorzitter), R. van Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk 

(teamleider Stafbureau) 
 
Afwezig: R.A. van Gelderen, H.J.J. Lenferink  
 
Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda  

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 16 oktober 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
De heer Den Ouden merkt wel op dat bij de rondvraag bij het noemen 
van voorbereidende werkzaamheden groenprogramma dat dat betrof 
het aanvragen van een subsidie.  

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

Er zijn geen mededelingen 
 
Er wordt geïnformeerd naar de voortgang van de afhandeling van de 
brief van de heer Donker (urgentiecommissie). 
Mocht inderdaad blijken dat afhandeling niet correct c.q. zeer 
vertraagd heeft plaatsgevonden, dan is gesprek op z’n plaats. 
 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

 Er zijn geen opmerkingen 

05 
 
 
 

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

De heer Ten Hagen heeft op 5 november jl. ingesproken bij de 
provincie. 
 
Verbinding Utrecht Leiden: 
Holland Rijnland zet zich in voor de afspraken die we hebben (dus 
korte termijn) en de gemeenten richten zich op langere termijn. 

06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt) De voortgang wordt besproken. 



 

                                                                                                     2                                                                       

Nr. Agendapunt Besluit 

06a    Regionaal opdrachtgeverschap Jeugdhulp 
           Beslispunten: 

1. In te stemmen met de uitwerking opdrachtgeverschap 
Jeugdhulp; 

2. In te stemmen met de budgetten regionaal 
opdrachtgeverschap Jeugdhulp, te weten: 

a) inhoudelijk opdrachtgeverschap: € 475.000,- 
b) technische opdrachtgeverschap regulier: € 495.000,- 
c) technisch opdrachtgeverschap incidenteel: € 95.000,- 
d) onvoorzien: € 10.000,- 
3. In te stemmen met het ophogen van de post onvoorzien 

met € 200.000,- en dit toe te voegen aan het budget 
voor het regionale opdrachtgeverschap, onder de conditie 
dat ieder kwartaal over de voortgang van de besteding 
van het totale budget aan zowel het DB als het PHO SA 
wordt gerapporteerd; 

4. Dit voorstel ter informatie voor te leggen aan het 
Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. 

 

Akkoord met voorstel. 
 
Het DB kan instemmen met de planning van de besluitvorming rondom 
de dienstverleningsovereenkomsten. 
 
De dienstverleningsovereenkomst wordt juridisch getoetst.  
Het Dagelijks Bestuur wil bij bespreking van de DVO notitie van 
juridisch adviseur waarin wordt aangegeven waar de bestuurlijke 
aandachtspunten zitten. 
 
Voor de BTW-compensatie; hier spelen nog enkele onzekerheden. 
Op basis van beantwoording minister op kamervragen is beeld dat zorg 
niet BTW-plichtig is. 
Overige BTW is inschatting dat gemeenten dit via BTW-
compensatiefonds kunnen ‘terug halen’. 
Onzekerheid zit erin dat door de vele samenwerkingsconstructies die 
nu in Nederland worden gevormd de gemeenten vanaf 2015 een veel 
groter beroep doen op het BTW-compensatiefonds. In dat geval 
bestaat de kans dat het plafond van dit fonds bereikt wordt. 
 
Het DB constateert dat dit voorstel voldoende financiële ruimte creëert 
om de regionale tijdelijke werkorganisatie en de technische organisatie 
vorm te geven en de taken uit te voeren. 

06e Inzet regionaal budget Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland 
   Beslispunten: 

1. In te stemmen met het voorstel voor (voorlopige) 
gunning jeugdhulp 2015 aan zorgaanbieders volgens de 
niet openbare bijlage, conform advies 
Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. 

Akkoord met voorstel. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

07 Jaarrapportage 2013 en Meerjarenprogramma GOM b.v. 
2014 - 2023. 

Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief (bijlage 1), het 

GOM-jaarverslag 2013 (bijlage 2) en de jaarrapportage 
bollengrondbalans 2013 (bijlage 3). 

2. Het Financieel Jaarverslag 2013 Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek goed te 
keuren (bijlage 4, vertrouwelijk); 

3. Het Meerjarenprogramma Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek 2014-
2023 te fiatteren (bijlage 5, vertrouwelijk). 

Akkoord met voorstel 
 
Het DB is positief is over de inzet en resultaten van de GOM.  
 

08 Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Plaatselijke Groep 
Holland  Rijnland 2014-2020 

Beslispunten: 
1. Het opdrachtgeverschap voor het opstellen van de 
Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) te aanvaarden. 
2. De subsidie voor het opstellen van de LOS bij de 
provincie aan te vragen. 

Akkoord met voorstel 
 
 

09 Concept ‘Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland 
Rijnland 2013- 2014’ 
Beslispunten: 

1. In te stemmen met bijgevoegd concept ‘Jaarverslag 
Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2013-2014 
(bijlage 1). 

2. De portefeuillehouder te mandateren het definitieve 
jaarverslag vast te stellen voor verzending aan AB. 

Akkoord met voorstel 

10 
 

Vergaderschema Holland Rijnland 2015 
Beslispunten: 
1. Vast te stellen het vergaderschema Holland Rijnland 
2015; 
2. Het vergaderschema ter kennis te brengen aan 
colleges en gemeenteraden binnen Holland Rijnland. 

Het vergaderschema wordt vastgesteld. Het DB merkt wel op dat dit 
reserveringen betreffen en bekend is dat de vergaderfrequentie van de 
portefeuillehoudersoverleggen straks aan de gremia zelf is om te 
bepalen na de besluitvorming rond #Kracht15.  
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Nr. Agendapunt Besluit 

11 Rondvraag en sluiting  De heer Den Ouden meldt dat hij zitting neemt in het landelijke 
bestuurlijk netwerk Natuur. 
 
De vergadering wordt gesloten. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 20 november 2014 

 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
F.W. van Ardenne              H.J.J. Lenferink  

 
 


