
 

 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 29 maart 2012 

 
Aanwezig: H.B. Eenhoorn, L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (voorzitter), J.B. Uit den Boogaard, C.J.M.W. Wassenaar, R. van Netten 

(secretaris), M.J. Lamboo (hoofd middelen, beheer en control) 
 
Afwezig:  J. Wienen, E. van Oortmerssen-Schutte 
 
  

Agendapunt Besluit Nr. 

Opening en vaststelling agenda   01 

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 15 maart 2012  
Voorstel: vaststellen besluitenlijsten  
 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vast gesteld.  02 

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

 

-  03 

 04 Terug- en vooruitblik overleggen 
Voorstel: bespreken. 

- 
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Nr. Agendapunt Besluit 

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute/ 
RijnGouwelijn/ Noordelijke Ontsluiting Greenport  
(vast agendapunt) 
 
05 Programma en voorbereiding collegeconferentie  

Bereikbaarheidsoffensief 
Beslispunten: 
1. kennis te nemen van de actuele planning 

Bereikbaarheidsoffensief Holland  
 Rijnland (bijlage I); 

2. in te stemmen met de opzet van de 
collegeconferentie  
 Bereikbaarheidsoffensief, bestaande uit drie 
deelonderwerpen; 

a. Bereikbaarheidsoffensief Holland  
         Rijnland; 

b. Rijn- en Veenstreek onderdeel Regionaal  
         Investeringsfonds; 

c. Evaluatie Regionaal Investeringsfonds; 
3. de uitnodiging aan alle colleges van Holland Rijnland 

met daarin het programma voor de collegeconferentie 
Bereikbaarheidsoffensief vast te stellen (bijlage V). 

 
 

Akkoord met voorstel. Uitnodigingsbrief kan uit. 
 
* Op maandag 11 juni of dinsdag 12 juni 2012 een extra vergadering 
van het Algemeen Bestuur te plannen ten behoeve van de standpunt 
inname RijnLandRoute en RijnGouweLijn; 
* De overige agendapunten voor het Algemeen Bestuur te behandelen 
in de vergadering van 20 juni 2012; 
Ingeschat wordt dat voor de vergadering van 11/12 juni veel 
belangstellende zullen zijn. Indien mogelijk gebruik maken van de 
grotere raadzaal van Alphen aan den Rijn. 
 
 
 

 05 

 06 Voorbespreking workshop bestuurlijke inrichting 
Randstad/Zuid-Holland 
Mondeling agendapunt  
 

Secretaris en voorzitter bereiden deze voor. 
Met colleges zal m.n. worden ingegaan op de inhoudelijke agenda van 
de 15 gemeenten/de regio nadat de projecten uit het RIF in een 
volgende fase komen. 
Voor welke thema’s/projecten is samenwerking nodig? Op welk 
schaalniveau? Is er een (nieuwe) wenkend waarvoor breed draagvlak 
bestaat? 
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Nr. Agendapunt Besluit 

Uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan 
2012-2015 
Beslispunt:  
Het uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan 
2012-2015 vast te stellen.  
 

Akkoord met voorstel. 07 

08 Rapportage activiteiten verkeersveiligheid 2011 
Kennisnemen van: Bijgevoegde rapportage activiteiten 
verkeersveiligheid 2011 
 

Akkoord met voorstel. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

09 Ronde Dagelijks Bestuur langs de raden en colleges van de 
Holland Rijnland-gemeenten 
Beslispunten:  

1. Het advies voortkomende uit de gespreksnotitie 
“Bestuurlijke organisatie Randstad Zuid-Holland ic  
positionering Holland Rijnland” (d.d. 19 januari  
2012) om een ronde langs de raden en colleges van de 
Holland Rijnland gemeenten te brengen verder uit 
werken; 

2. Te besluiten deze 5 vragen in ieder geval op de agenda te 
zetten en voorafgaand aan het ter beantwoording aan de 
gemeenten toe te sturen met als onderwerpen: 

a. Samenwerking tussen de te bezoeken gemeente 
en Holland Rijnland -  Hoe omschrijft/typeert de 
gemeente haar rol, haar positie en inbreng van 
Holland Rijnland bij de regionale samenwerking. 
Zijn er verbeterpunten voor Holland Rijnland?  

b. Bestuurlijke toekomst in Nederland - Hoe kijkt de 
gemeente aan tegen de discussie rondom het 
middenbestuur (metropoolvorming, infra-autoriteit 
Randstad e.d.)? In het verlengde daarvan hoe 
blijven wij gezamenlijk als regio Holland Rijnland 
aan tafel en zichtbaar. 

c. Uitvoeringsagenda Focus 2014 - Hoe heeft de 
gemeente het proces met betrekking tot de 
uitvoeringsagenda ervaren? Voelt de gemeente 
zich gecommitteerd aan de uitvoeringsagenda? 

d. Boeien en Binden - Welke ideeën leven er in de 
gemeente om de betrokkenheid van raden, 
colleges en ambtelijke organisaties te vergroten? 
Wat kunnen wij als Holland Rijnland daarin 
betekenen? Wat kan de gemeente daarin 
betekenen? 

e. RIF (regionaal investeringsfonds) - besluitvorming 
plaats over de RIF-middelen in relatie tot het 
bereikbaarheidsoffensief 
(RijnlandRoute/RijnGouwelijn). 

 

Niet akkoord met voorstel. 
Besloten wordt thans geen ronde langs alle raden te maken uit eigen 
initiatief. 
Uiteraard zijn leden van het Dagelijks Bestuur bereid om op verzoek 
van een raad of raadscommissie langs te komen. En met die 
raad(scommissie) van gedachten te wisselen over specifieke thema`s. 
 
Gezocht wordt naar een vorm waarin het Dagelijks Bestuur niet zelf 1 
op 1 met een gemeenteraad het gesprek aan gaat. Maar waarin 
raadsleden het gesprek met raadsleden uit andere gemeenten kunnen 
aangaan. 
Voor de raadsconferentie zal dit een belangrijk uitgangspunt zijn. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

3. Wanneer er een concrete aanleiding is voor het bezoek de 
vragen `met het onderwerp van het bezoek aanvullen. 

4. Afhankelijk van de te bezoeken gemeente de delegatie 
bepalen en deze laten bestaan uit 2 leden van het 
Dagelijks Bestuur en 1 ambtelijke vertegenwoordiger van 
Holland Rijnland.  

5. Hierbij bij voorkeur de voorzitter aanwezig te laten zijn en 
daarnaast er rekening mee te houden dat de 
portefeuillehouder die over de gewenste informatie 
beschikt op dossiers waar op dat moment prioriteit naar 
uitgaat aanwezig is.  

6. Voor zover mogelijk de delegatie samen te stellen, zodat 
deze bestaat uit een goede spreiding van leden van het 
Dagelijks Bestuur uit de regio. en vertegenwoordiging uit 
de voormalige deelregio’s Leidse Regio, Rijnstreekberaad 
en Duin- en Bollenstreek. Daarnaast te vermijden dat een 
lid van het Dagelijks Bestuur de eigen gemeente bezoekt.  

7. Deze bezoeken bij voorkeur plaats te laten vinden in de 
periode september, augustus 2012. In de vergadering van 
het Algemeen Bestuur van 31 oktober vindt namelijk de 
besluitvorming plaats over de RIF-middelen in relatie tot 
het bereikbaarheidsoffensief 
(RijnlandRoute/RijnGouwelijn). Als de bezoeken in 
september en augustus plaatsvinden kan dit mee worden 
genomen in de te organiseren ronde.  

 

  

Rondvraag en Sluiting - 10 
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Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 12 april 2012 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 
 
 
R. van Netten               H.J.J. Lenferink  
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