BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 3 juli 2014
Aanwezig:

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

Afwezig:

J. Wienen en H.J.J. Lenferink

Nr.

Agendapunt

01

Opening en vaststelling agenda

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur
Voorstel: vaststellen besluitenlijst
Besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 5 juni
Besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 19 juni 2014 (schriftelijke
ronde)

03

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

Besluit

De heer Den Ouden wordt voorgedragen om zitting te nemen in het
Woerdens Beraad als afgevaardigde van de regio.
Naar aanleiding van de reacties op de begroting 2015 wordt
gesignaleerd dat de reactie van Voorschoten kan leiden tot discussie
over de hoogte van de bijdrage in relatie tot afgenomen diensten. Dit
moet in het kader van #Kracht 15 meegenomen en beantwoord
worden.

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)

06

#Kracht 15: Collegewerkconferentie 10 juli 2014
Voorstel: bespreken.
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07

Benoeming voorzitter en leden Regionale
Akkoord met voorstel
Urgentiecommissie Holland Rijnland per 1 juni 2014.
Beslispunten:
1. Als voorzitter van de Regionale Urgentiecommissie
commissie te benoemen de heer C.M. Breeuwsma met
ingang van 1 juni 2014 voor een periode van vier jaar
met een herbenoeming voor maximaal één termijn.
2. Als leden van de onder 1 genoemde commissie te
benoemen met ingang van 1 juni 2014 voor een periode
van vier jaar: met een herbenoeming voor maximaal één
termijn
a. Mevrouw F.J.R. de Boer op voordracht van het
Dagelijks Bestuur;
b. De heer M.P.M. Wesselman op voordracht van het
Dagelijks Bestuur;
c. De heer E.J.C. Niels, op voordracht van de
koepels van huurdersorganisaties;
d. De heer T. Kranenburg op voordracht van de
koepels van huurdersorganisaties;
e. De heer H. Kruit op voordracht van Holland
Rijnland Wonen;
f. De heer R. W. van Eijkeren op voordracht van
Holland Rijnland Wonen.
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08

Dienstverleningsovereenkomst en Service Level
Agreement Holland Rijnland – gemeente Alphen aan den
Rijn
Beslispunten:
1. Te besluiten tot het aangaan van een
dienstverleningsovereenkomst en een Service Level
Agreement met de gemeente Alphen aan den Rijn voor
het behandelen van bezwaarschriften m.b.t. de
Huisvestingsverordening Holland Rijnland.

Akkoord met voorstel
De heer Hoekstra merkt op dat de meegestuurde versie van de
overeenkomst niet de laatste versie is. Er is verder opgemerkt dat de
mogelijkheid van beëindiging van de overeenkomst alleen bij Holland
Rijnland als opdrachtgever lijkt te liggen.
Antwoord: Dit is een verschrijving en wordt in de definitieve versie
aangepast zodat deze net als de Service Level Agreement tweezijdig
opzegbaar is.
Mevrouw Veninga stelt vast dat de kosten van de urgentiecommissie
en de bezwarencommissie huisvestingverordening niet eerder ter
sprake zijn gekomen in het besluitvormingsproces tot verrassing van
de deelnemende gemeenten (vooral Rijnstreek). De verwachte
verlaging van de inwonersbijdrage (25%) is hierdoor minder
geworden. In de discussie over de inwonerbijdrages moet nog eens
kritisch naar deze kosten worden gekeken.
De secretaris zegt toe dat er een verklarende notitie ingebracht wordt
in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 4 september 2014
ACTIE: RUAG

09

Voorstel tot aanpassing van het opleidingsbeleid
Beslispunten:
1. In te stemmen met het voorstel tot aanpassing van
het opleidingsbeleid
2. De huidige regeling in te trekken

10

Rondvraag en sluiting

Akkoord met voorstel

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 4 september 2014
de secretaris,

de voorzitter,
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R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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