BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 1 maart 2012
Aanwezig:

J.B. Uit den Boogaard, L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (voorzitter), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar,
J. Wienen,
R. van Netten (secretaris), M.J Lamboo (hoofd Middelen, Beheer & Control).

Afwezig:

H.B. Eenhoorn

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 16 februari 2012
Voorstel: vaststellen besluitenlijsten

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vast gesteld.

03

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

Akkoord met voorstellen.
Naar aanleiding van het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur &
Middelen wordt de secretaris verzocht conform de aanbeveling een
workshop-achtige bespreking (medio april) te organiseren voor
colleges van burgemeester en wethouders met als onderwerp de
bestuurlijke inrichting van de Randstad/Zuid-Holland/positite Holland
Rijnland.

04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

-
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Nr.
05

Agendapunt

Besluit

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute/
RijnGouwelijn/ Noordelijke Ontsluiting Greenport
(vast agendapunt)

Akkoord met voorstellen.

NAGEZONDEN PUNT

Bereikbaarheidsoffensief Holland Rijnland
Beslispunten:
1. kennis te nemen van proces en planning
Bereikbaarheidsoffensief Holland Rijnland, waarbij op 23
april een collegeconferentie is gepland en op 8 mei een
extra vergadering van het Algemeen Bestuur;
2. in te stemmen met het voorstel om de vergadering van
het Algemeen Bestuur te verplaatsen van 27 juni 2012
naar 20 juni 2012 ;
3. de informatieve brief ”Bereikbaarheidsoffensief Holland
Rijnland” aan de gemeenteraden vast te stellen.
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Nr.
06

Agendapunt

Besluit

Voordracht projecten t.b.v. subsidie in het kader van de
Brede Doel Uitkering (BDU) 2012 en 2013 en Duurzaam
Veilig II 2012 en 2013

Akkoord met voorstellen.

Beslispunten:
1. In het kader van de aanvragen van de Brede
DoelUitkering en Duurzaam Veilig de projectenlijsten met
de spaarprojecten Infrastructuur, Openbaar Vervoer,
Fietspadennetwerk, Verkeersongevallenconcentraties,
Regionaal Wegennet en Verkeersveiligheidmaatregelen,
vast te stellen voor de jaren 2012 (bijlage II en IV) en
2013 (bijlagen III en V);
2. De projecten voor subsidie na de vergadering van het
Dagelijks Bestuur van 1 maart definitief voor te dragen bij
het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
(bijlage I).
07

Rijksbezuinigingen Recreatie om de Stad (RodS)/
Akkoord met voorstel.
Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG)
Beslispunten:
1. kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen rond de
onderhandelingen over de rijksbezuinigingen rond
Recreatie om de Stad /Zuidvleugel Zichtbaar Groener;
2. vooruitlopend op de volgende uitvoeringsovereenkomst in
het kader van het Regionaal Groenprogramma in principe
in te stemmen met een bijdrage uit het RIF voor het
Ghoybos van 25% van de inrichtingskosten (naar
verwachting tussen de € 114.574 en € 177.357); en
3. in te stemmen met de onderhandelingsstrategie, waarbij
ernaar gestreefd wordt 4 van de 6 projecten toch te
realiseren.
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Nr.

Agendapunt

Besluit

Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de
3 decentralisaties in het sociale domein
Beslispunten:
1. Het concept AB-voorstel, met inachtneming positief
advies van het Pho Sociale Agenda van 15 februari
2012 vast te stellen.

Akkoord met voorstel.
Het wordt belangrijk geacht om met elkaar te benadrukkken dat er
weinig tijd beschikbaar is om de implementatie van de drie
decentralisaties voor te bereiden.

09

Agenda Algemeen Bestuur Holland Rijnland d.d. 28 maart
2012

Akkoord met voorstel.
Met dien verstande dat agendapunten 7 en 8 na agendapunt 3 worden
geplaatst.

10

Agenda Portefeuillehouderoverleg Economische Zaken/
REO d.d. 30 maart 2012

Akkoord.
Voorstellen via het Dagelijks Bestuur.

11

Uitgangspunten opstellen begroting 2013
Beslispunten:
Bijgaande gewijzigd voorstel (naar aanleiding van het
Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen) met de
uitgangspunten begroting 2013 aan het Algemeen Bestuur ter
vaststelling voor te leggen.

Akkoord met voorstel.

Rondvraag en Sluiting

De heer De Lange en de heer Lenferink schetsen de inspanningen met
betrekking tot het behouden van de Nederlandse bijdrage aan ESA.
Dit met het oog op het behouden van ESA/Estec.

08

12

Belangrijk is dat in de uitwerking met scenario`s wordt gewerkt.
Er zijn diverse benaderingen mogelijk. Het is goed om die in de
discussie in te brengen.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 15 maart 2012
de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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