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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 27 november 2014 

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

(teamleider Stafbureau) 
 
Afwezig:  H Lenferink, J. Wienen, 
    
  

Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

Aan de agenda wordt het aangehouden agendapunt inzake Rijnburgerblok 
toegevoegd. 

02 Definitieve gunning jeugdhulp 
Beslispunten: 
In te stemmen met de definitieve gunning jeugdhulp 
2015 aan zorgaanbieders volgens de niet openbare 
bijlage onder voorbehoud van positief advies 
portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. 
 
02 DB voorstel DB Definitieve Gunning Jeugdhulp 
2015 
02a     bijl 1 Raamovereenkomst 24 uurs zorg Jeugd- en  

opvoedhulp 
02b     bijl 2 Raamovereenkomst Jeugdbescherming en 
           jeugdreclassering 
02c bijl 3 Raamovereenkomst Ernstige Enkelvoudige 
Dyslexie 
02d bijl 4 Raamovereenkomst generalistische basis 
GGZ 
02e bijl 5 Raamovereenkomst specialistische GGZ 
02f bijl 6 Raamovereenkomst basis- en specialistische 
GGZ 
02g bijl 7 Raamovereenkomst kinderen met een 
beperking 
02h bijl 8 Raamovereenkomst JGT 
02i bijl 9 Raamovereenkomst Zorgcontinuiteit

Akkoord met voorstel. De secretaris is gemandateerd om te tekenen. 
 
Op 28 november a.s. worden de overeenkomsten getekend. Het Dagelijks 
Bestuur complimenteert alle betrokken ambtenaren en anderen die hebben 
meegewerkt om dit mogelijke te maken met de inzet en het harde werk van 
alle betrokken ambtenaren. De deadline van 1 december is gehaald!. 
 
Door alle colleges van burgemeester en wethouders is afgelopen dinsdag 
ingestemd met de dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten en 
Holland Rijnland. 
 
Vrijdagmorgen is het portefeuillehoudersoverleg. 
 
Vrijdagmiddag is een bijeenkomst voor de meest betrokken steakholders om 
dit toch wel zeer bijzondere moment te markeren. 
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03 Secretaris-directeur De heer Van Netten treedt per 1 januari terug als secretaris-directeur. 
In de afgelopen periode is het Dagelijks Bestuur gestart met de 
voorbereidingen om een opvolger aan te kunnen stellen. 
Dit heeft geleidt tot een kandidaat die op korte termijn aan de 
ondernemingsraad en het MT kan worden voorgesteld. 
Het Dagelijks Bestuur streeft ernaar dat het Algemeen Bestuur op 17 
december over de voordracht kan besluiten. Zodat per 1 januari is voorzien in 
de opvolging van de heer Van Netten. 
 
Vandaag wordt het personeel door de heren Van Netten en Lenferink 
geïnformeerd. 
 
Ook worden het Algemeen bestuur en de colleges op de hoogte gebracht en 
gaat er een persbericht uit. 

04 Kantoorontwikkeling Rijnsburgerblok 
Beslispunten: 

1. Vooruitlopend op de actualisatie van de 
kantorenstrategie Holland Rijnland de nieuwbouw 
van 21.100m² kantoren in het Rijnsburgerblok, 
waarvan 8.100m² toevoeging ten opzichte van 
het vigerende bestemmingsplan, toe te staan;  

In te stemmen met de brief aan de gemeente Leiden 
betreffende de ontwikkeling van het Rijsburgerblok. 

Akkoord met voorstel, met dien verstande dat het DB vaststelt dat het past 
binnen de huidige Kantorenstrategie.  
 
Het Dagelijks Bestuur schat in dat uitvoering geven aan de Kantorenstrategie 
verantwoord is. Het onderscheid tussen de bevoegdheid en de bestuurlijke 
afweging wordt scherper neergezet in de brief.  
 
Mandaat aan portefeuillehouder om brief aan te passen (afstemming met 
Kees) 

04 Rondvraag en sluiting  

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 4 december 2014 

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

 


