
 

 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 12 april 2012 

 
Aanwezig: H.B. Eenhoorn (tot en met agendapunt 7), L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (voorzitter), mevrouw E. van Oortmerssen-Schutte, 

J.B. Uit den Boogaard, C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen, R. van Netten (secretaris), M.J. Lamboo (hoofd middelen, beheer en 
control) 

  
 
  

Agendapunt Besluit Nr. 

Opening en vaststelling agenda   01 

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 29 maart 2012  
Voorstel: vaststellen besluitenlijsten  
 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  02 

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

 

Akkoord met voorstellen.  03 

Terug- en vooruitblik overleggen 
Voorstel: bespreken. 

-  04 

 05 Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute/ 
RijnGouwelijn/ Noordelijke Ontsluiting Greenport  
(vast agendapunt) 
 
NAZENDING 
 
05a Agenda overleg DB - gedeputeerde 13 april 2012 
05b 1e CONCEPT geannoteerde agenda overleg DB - 
gedeputeerde 13 april 2012 
05c Bestuurlijke planning bereikbaarheidsoffensief  PZH en 
Holland Rijnland 
05d memo evaluatie RIF_110412 
 

Akkoord met voorstel opzet collegeconferentie 23 april. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

 06 Zesde wijziging Gemeenschappelijke regeling 
Beslispunten: 
Onder voorbehoud van een positief advies van het 
portefeuillehoudersoverleg bestuur en Middelen: 

1. Het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen met 
de zesde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 
Holland Rijnland; 

2. De zesde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 
ter verdere besluitvorming voor te leggen aan de 
gemeenteraden binnen Holland Rijnland. 

 
Artikel 5 Lid 9 
Het samenwerkingsorgaan is bevoegd tot het ontvangen 
van subsidies en het verlenen van subsidies voor wat 
betreft de taken en bevoegdheden zoals deze in artikel 5 
zijn opgenomen. Het samenwerkingsorgaan stelt daartoe 
een Algemene subsidieverordening vast met in achtneming 
van het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht.  
 
Toelichting artikel 4 Belangenbehartiging 
Daarnaast wordt op verzoek van Liesbeth Bloemen voorgesteld 
om in de toelichting bij artikel 4 Belangenbehartiging te 
benoemen dat  het ontvangen en doorgeven van subsidies indien 
alle gemeenten daartoe besluiten (in het kader van de 
platformfunctie) ook tot de belangenbehartiging behoort. Naar 
het oordeel van Liesbeth verbreed je daarmee de beleidsgebieden 
(dus ook buiten de in artikel 5 genoemde taken en 
bevoegdheden). 
 

Akkoord met voorstel. 
Inclusief met nagekomen advies van mevrouw Bloemen. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

Tweede wijziging Reglement van orde 
Beslispunten: 
Onder voorbehoud van een positief advies van het 
portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen: 

1. Het Algemeen Bestuur voor te stellen de Tweede wijziging 
van het Reglement van orde Algemeen Bestuur vast te 
stellen. 

 

Akkoord met voorstel. 07 

Lokaal maatwerk Boshuizerkade Leiden  
Beslispunten: 

1. Toestemming te verlenen om 38 van de 56 
nieuwgebouwde gelijkvloerse portiek huurwoningen met 
lift aan de Boshuizerkade te Leiden, eenmalig bij de eerste 
aanbieding met voorrang aan te bieden aan senioren (65 
jaar of ouder) die een huurwoning achterlaten in de buurt 
Zuidhoven, nadat oorspronkelijke bewoners van de 
gesloopte woningen de kans hebben gekregen om terug 
te keren naar de nieuwbouw.  

2. In te stemmen met bijgaande conceptreactie. 
 

Akkoord met voorstel. 08 

09 Concept-Agenda Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en 
Middelen d.d. 25 mei 2012 
 
NAZENDING 
 
09a PHO EZ 23 mei 2012 – conceptversie 
09b PHO Ruimte 23 mei 2012 – conceptversie 
 

Akkoord met voorstel. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

Reactie op bezwaar GGD subsidie EKC 
Beslispunten:  
1. Tegemoet komen aan bezwaar van de GGD door in te 
stemmen met bijgevoegde brief    
 
NAZENDING 
 
10  DB 2012-4-12 01a voorstel bezwaar GGD EKC 
10a DB 2012-04-12 01b conceptbrief op bezwaar GGD 
10b DB 2012-04-12 01b brief  GGD Hollands Midden - bezwaar 
toekenning subsidie EKC 2012 
 

Akkoord met voorstel. 10 

Rondvraag en Sluiting In de Metro van vandaag was er uitgebreid aandacht voor het belang 
van ruimtevaart(cluster Noordwijk). Op 30 augustus 2012 zal  de 
nationale ontvangst van Andé Kuipers in Noordwijk plaatsvinden. 
 
Voor 20 april staat de bestuurlijke workshop m.b.t. positionering van 
Holland Rijnland in de Randstad (effect komst Metropoolregio 
Rotterdam/Haaglanden) gepland. Enkele colleges zijn verhinderd.  
Besloten wordt de geplande workshop te verschuiven naar 25 mei 
2012 (aansluitend op het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en 
Middelen). 
 
Thema arbeidsmigraten; vraagstelling is hier of er een taak/rol voor 
Holland Rijnland is weggelegd. Op dit moment is het antwoord; nee. 
Deze vraag wordt opnieuw geagendeerd in het kader van de nieuwe 
woonvisie waaraan gewerkt wordt. 
 

11 
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Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 25 april 2012 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 
 
 
R. van Netten               H.J.J. Lenferink  
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