BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 25 april 2012
Aanwezig:

H.B. Eenhoorn, L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (voorzitter, vanaf agendapunt 5), mevrouw E. van Oortmerssen-Schutte,
C.J.M.W. Wassenaar, R. van Netten (secretaris), M.J. Lamboo (hoofd middelen, beheer en control)

Afwezig:

J.B. Uit den Boogaard en J. Wienen

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 12 april 2012
Voorstel: vaststellen besluitenlijsten

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vast gesteld.

03

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

Portefeuillehouder Wienen heeft aangegeven dat de ageda van het
portefeuillehoudersoverleg Ruimte dusdanig licht is dat hij voorstelt de
geplande vergadering van 23 april 2012 te laten vervallen.
Het Dagelijks Bestuur stemt hiermee in.

04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

Data voor het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer zijn nog
niet aangepast aan de actualiteit.
N.a.v.; het beeld bestaat in een enkel college dat data voor
portefeuillehoudersoverleggen nog wel eens worden gewijzigd i.v.m.
de agenda van de voorzitter van het overleg.
Geconstateerd wordt dat de vergaderdata in het najaar al zijn vast
gesteld. Indien een DB-lid verhinderd is, wordt zij/hij vervangen.
Alleen in zeer bijzondere omtandigheden kan gekeken worden of er
geschoven wordt met data.
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05

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

Het Dagelijks Bestuur blikt terug op de bestuursconferentie van
afgelopen maandag.
De secretaris wordt verzocht bestuurlijk overleg te entameren met de
colleges van Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude.
Op dinsdag 15 mei 2012 zal een extra vergadering van het Dagelijks
Bestuur plaatsvinden.

06

DB jaarstukken 2011 (alleen DB-leden)
Beslispunten:
1. In te stemmen met concept jaarstukken 2011 van Holland
Rijnland.
2. Het voordelige resultaat van € 261.446 aan de deelnemende
gemeenten te verrekenen onder aftrek van beslispunt 5.
3. Concept jaarstukken 2011 voor advies voor te leggen aan het
portefeuillehouderoverleg Bestuur en Middelen.
4. Concept jaarstukken 2011 met inachtneming van positief
advies portefeuillehouderoverleg Bestuur & Middelen van 25
mei 2012 ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen
Bestuur.
5. In te stemmen met de toevoeging van € 100.000 aan de
voorziening ’Gebiedsfonds’.

De heer Lamboo meldt dat deze week een positieve
accountantsverklaring afgegeven zal worden.
Verder meldt hij dat er voor het verkrijgen van de Sisaverklaring voor
de Volwassen-Educatiegelden een opmerking zal worden gemaakt
door de accountant. DUO, het instituut dat het taalonderwijs verzorgt,
levert vanwege privacywetgeving niet de volledige gegevens op basis
waarvan de accountant een goede controle kan doen. Dit probleem
speelt landelijk.
Verder wordt bij dit onderwerp melding gemaakt van het principe-CAO
akkoord over de aanpassing van de ambtenarensalarissen.
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07

Managementrapportage per 1 april 2012 (alleen DB-leden) Akkoord met voorstel.
Beslispunten:
1. In te stemmen met de managementrapportage (Marap)
van Holland Rijnland per
1 april 2012.
2. In te stemmen met aanpassingen binnen de begroting
2012 met betrekking tot:
a. Samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket verlaging
kosten met € 31.500,--.
b. Actieplan Jeugdwerkloosheid ad € 103.400,-beschikbaar te stellen, gedekt tot een bedrag van €
103.400 door een bijdrage van het ESF.
c. Project 18+ ad € 114.410,-- beschikbaar te stellen
gedekt door een rijksbijdrage van € 114.410,--.
d. Leerlingenadministratie aanpassen wijze van
facturering.
e. Volwasseneneducatie, aanpassing aan werkelijke
Rijksbijdrage.
3. Onder voorbehoud van positief van het
portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen het
Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 20 juni 2012
voor te stellen de Marap en de daarbij behorende
begrotingswijziging vast te stellen.
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08

Ontwerp-begroting 2013 (alleen DB-leden)
Akkoord met voorstel.
Beslispunten
1. Akkoord met bijgevoegde ontwerp-begroting 2013 en de
meerjarenbegroting 2013-2016, waarbij voor de opstelling
uitgegaan is van de Kadernota begroting 2013,
vastgesteld in het AB van 28 maart 2012.
2. Akkoord gaan met het toevoegen aan de bijdrage
gemeenten van de post leerlingenadministratie in plaats
van afzonderlijke facturatie.
3. Onder voorbehoud van positieve advisering door het
portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen, de
ontwerp-begroting 2013 en de meerjarenbegroting 20132016 ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen
Bestuur van 20 juni 2012.
4. De ontwerp-begroting, conform artikel 29, eerste lid van
de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland aan de
raden van de deelnemende gemeenten te zenden.

09

Reservering financiële middelen voor gebiedsfonds
Het Dagelijks Bestuur onderschrijft de doelstelling. Wellicht is
Beslispunten:
onderwerp enigszins op gespannen voet met de gemeenschappelijke
1. In samenwerking met de provincie te werken aan het instellen regeling maar is dit een pragmatische oplossing voor een eerder door
van een gebiedsfonds groenblauwe diensten;
het Algemeen Bestuur gesignaleerd probleem.
2. € 100.000 als reservering vast te leggen in een voorziening
Aangezien portefeuillehoudersoverleg Ruimte in mei niet doorgaat, dit
voor dit gebiedsfonds;
onderwerp voor advies alleen voorleggen aan het portefeuille3. Dit bedrag te dekken door een Algemeen Bestuursbesluit
houdersoverleg Bestuur en Middelen.
waarbij van het rekeningsresultaat 2011 € 100.000,-- minder In het voorstel aangeven dat dekking in de begroting niet aanwezig is.
wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten;
Dat dekking uit het in het RIF opgenomen Groenfonds een
4. Dit voorstel ter advisering voor te leggen aan de
mogelijkheid biedt, maar dat het Dagelijks Bestuur hier niet voor kiest
Portefeuillehoudersoverleggen Bestuur en Middelen en Ruimte omdat het RIF is bedoeld voor investeringen en niet voor beheer.
ter voorbereiding van besluitvorming in het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur daarom kiest voor een dekking uit het
rekeningresultaat 2011.
Dit zo in het AB-voorstel verwoorden.
Portefeuillehouders Natuur&Landschap en Middelen worden
gemandateerd definitieve tekst vast te stellen.
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10

Huisvesting arbeidsmigranten
Beslispunten:
1. Te besluiten om mee te werken aan een verzoek van de
minister om een regiobijeenkomst te organiseren rond de
problematiek van de huisvesting van arbeidsmigranten.

Akkoord met voorstel.

11

Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket
Portefeuillehouder mandaat tekst gewijzigd voorstel vast te stellen.
2011
Toevoegen argument dat het gezien de huidige demissionaire status
Beslispunten:
van het kabinet dit voorstel nog urgenter is.
1. Kennis te nemen van het jaarverslag Jongerenloket 2011
2. Het jaarverslag Jongerenloket 2011 vast te stellen.
Behoudens het advies van het portefeuillehoudersoverleg Sociale
agenda van 23 mei 2012
3. Uit te spreken dat resultaten Jongerenloket 2011 positief
zijn.
4. Uit te spreken dat de in de Samenwerkingsovereenkomst
2011 Jongerenloket geformuleerde optie voor verlenging
met één jaar benut kan worden.
5. De begeleidingsgroep Jongerenloket de opdracht te
verlenen te komen met een voorstel voor aanpassing van
de overeenkomst.
6. Aangepaste overeenkomst voor te leggen aan het DB van
28 juni 2012.

12

Rondvraag en Sluiting

De heer De Lange meldt dat er een position paper Space tot stand is
gekomen in samenwerking met meerdere partijen.
Dit position paper zal aan de minister van EZ worden aangeboden.
Voorgesteld wordt dat dat zal gebeuren door de gemeenten
Noordwijk, Leiden en Delft alsmede de provincie Zuid-Holland en de
regio Holland Rijnland.

5

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 10 mei 2012
de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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