BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 13 maart 2014
Aanwezig:
Afwezig:

T.P.J. Bruinsma, R.A. van Gelderen, H.J.J. Lenferink (voorzitter), J.B Uit den Boogaard, C.J.M.W. Wassenaar,
J. Wienen, R. van Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)
M. Vissers

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 27 februari 2014 Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
Voorstel: vaststellen besluitenlijst

03

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

Geen opmerkingen

04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

Op 28 februari 2014 Bestuurlijke bijeenkomst Zeejachthaven.
Ter afronding van de eerste fase is er een einddossier opgesteld met de
conclusie dat er een marktonderzoek moet plaatsvinden naar de
haalbaarheid.

05

Terugblik Algemeen Bestuur 5 maart

Ervaringen worden kort uitgewisseld met de conclusie dat met tevreden is
over het verloop van de avond.

1

06

Vervolg # Kracht 15

Er wordt oriënterend gesproken over het uitwerken van het AB-besluit van 5
maart.
Geconstateerd wordt dat toegewerkt moet worden naar een aantal concrete
producten. Zoals;
- herziene gemeenschappelijke regeling;
- een herziene begroting 2015
- een organisatieplan (met o.a. een formatieplan, sociaal plan, opzet
plaatsingsprocedure). Waar als onderlegger voor besluitvorming de drie
scenario's uit het AB-besluit van 5 maart zijn uitgewerkt.
- dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten die regionale taken gaan
uitvoeren;
- een transitieplan, waarin na besluitvorming over bovenstaande toegewerkt
gaat worden naar de nieuwe situatie (o.a. plaatsingsplan/procedure).
Het Dagelijks Bestuur stelt voor dat vanuit de kring gemeentesecretarissen
enkele secretarissen met de regiosecretaris de voorbereiding van deze
producten ter hand neemt.
Vanmiddag (13-3) zal de kring gemeentesecretarissen hierover spreken.
Qua tijdpad is de inzet dat voor het zomerreces in de vorm van een
collegewerkconferentie uitspraken worden gedaan, waarna de genoemde
producten daadwerkelijk gemaakt kunnen worden.
Het tweede halfjaar 2014 is ruimte voor overleg met/tussen raden. Maar ook
voor de formele kant van medezeggenschap.
In de vergadering van december 2014 kan het Algemeen Bestuur de
producten vaststellen.
Daarna vindt dan nog één ronde besluitvorming door alle gemeenteraden
plaats.
24 maart a.s. heeft de secretaris overleg met de ondernemingsraad. Daar
zal, aan de hand van een uitgewerkt tijdpad gesproken worden over het
vervolg.
Binnenkort zal de secretaris ook in gesprek gaan met de
vakbondsbestuurder.
Inzet is: 27 maart wil het Dagelijks Bestuur aan enkele
gemeentesecretarissen en de regiosecretaris opdracht geven de
voorbereiding van de genoemde producten ter hand te nemen.
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07

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV Geen opmerkingen.
net Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting
Greenport
Duinen
Bollenstreek
(vast
agendapunt)

08

Verzoek om bijdrage programma-, proces- en
plankosten
uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden
Beslispunten:
1 kennis te nemen van bijgaande brief van de
stuurgroep Samen voor Groen ‘verzoek om bijdrage
programma-, proces- en plankosten
Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 20142020’ ter hoogte van € 4 miljoen (zie bijlage 1a en
b);
2 de voorzitter van de stuurgroep Samen voor Groen
uit te nodigen voor een bestuurlijk overleg met de
portefeuillehouder Natuur en Landschap met als
uitgangspunt dat:
a. de Leidse regio kan rekenen op een bijdrage van
Holland Rijnland van 25% van de
inrichtingskosten van uitvoeringsgerede
projecten uit het Uitvoeringsprogramma Leidse
Ommelanden; en
b. het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland wil
vasthouden aan de oorspronkelijke
uitgangspunten van het Regionaal
Groenprogramma.

Akkoord met voorstel.
Als aandachtpunt wordt nog opgemerkt dat er de spreiding van de projecten
over de hele regio wat mager is. Dat komt ook omdat er geen projecten
worden aangedragen vanuit bijvoorbeeld de Duin- en Bollenstreek.
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09

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Akkoord met voorstel.
Beslispunten:
1. voor de toewijzing aan bijzondere doelgroepen in 2014 Vanuit maatschappelijke organisaties komt het signaal dat het aantal
vooralsnog 127 woningen beschikbaar te stellen volgens woningen voor bijzondere doelgroepen te klein is, terwijl er wel sprake is van
het contingent per instelling in bijlage 1;
ondergebruik. Het vermoeden bestaat dat dat komt door de systematiek van
2. bij de toewijzing van onder 1 genoemde woningen aan toewijzen.
woningzoekenden uit bijzondere doelgroepen voorrang
te verlenen; er is sprake van directe bemiddeling.
3. In het tweede kwartaal van 2014 een besluit te nemen
over het contingent woningen voor instellingen in
Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.
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Verantwoording provinciale subsidies jeugd 2013
Akkoord met voorstel.
Beslispunten:
1. In te stemmen met de bijgevoegde
subsidieverantwoording ‘Afbouw RAS’, conform
bijlagen 1 en 2, onder voorbehoud van de
goedkeurende accountantsverklaring;
2. In te stemmen met de bijgevoegde
subsidieverantwoording ‘Van indiceren naar
arrangeren 2013’, conform bijlagen 3 en 4, onder
voorbehoud van de goedkeurende
accountantsverklaring;
3. In te stemmen met de bijgevoegde
subsidieverantwoording ‘Kwaliteitsverbetering CJG’s
2013, conform bijlage 5
4. De bovengenoemde verantwoordingen in te dienen
bij de Provincie Zuid-Holland
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11

Rondvraag en Sluiting

Het geplande installatie-AB op 21 mei kan vanwege een raadsvergadering
van de gemeente Alphen niet doorgaan. 27 mei is een goed alternatief.
Er wordt gekozen voor een kort AB en aansluitend een inhoudelijke
bijeenkomst voor nieuwe raadsleden en de nieuwe AB-leden, vergelijkbaar
met vier jaar geleden. Doel: goede overdracht van lopende dossiers, #Kracht
15-proces en transities 3D niet te vertragen.
De uiteindelijke vormgeving komt nog terug.
-

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 27 maart 2014
de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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