
 

 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 10 mei 2012 

 
Aanwezig: H.B. Eenhoorn, L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (voorzitter, vanaf agendapunt 5), mevrouw E. van Oortmerssen-Schutte, 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 
 
 
  

Agendapunt Besluit Nr. 

Opening en vaststelling agenda   01 

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 25 april 2012  
Voorstel: vaststellen besluitenlijsten  
 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vast gesteld. 
 
De heer Uit den Boogaard geeft aan dat als hij aanwezig was geweest 
bij de vergadering van 25 april jl. hij bij de jaarstukken zou hebben 
ingebracht de wens van de portefeuillehouders Economiche Zaken om 
de programmamanager bedrijfsterreinherstructurering ook in 2012 te 
contiueren.  
Hiertoe zal nu een regulier voorstel worden voorbeid waarbij de 
dekking in de begroting 2012 te vinden. 
 
 

 02 

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

 

De heer Uit den Boogaard meldt dat hij vanmiddag overleg heeft met 
gedeputeerde Veldhuizen over bedrijfsterreinlocaties Roomburg, 
Oostvlietpolder en Meerburgpolder. Hij schat in dat hij met de 
gedeputeerde tot een constructief resultaat zal komen. 

 03 

 04 Terug- en vooruitblik overleggen 
Voorstel: bespreken. 

 - 
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Nr. Agendapunt Besluit 

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

DB constateert dat inbreng gedeputeerde De Bondt in Algemeen 
Bestuur afgelopen dinsdagavond zeer is gewaardeerd. 
 
Provincie legt thans laatste hand aan voorstellen voor besluitvorming. 
Dinsdag 15 mei is van 17.30 extra vergadering Dagelijks Bestuur. Er 
vanuit gaande dat GS en colleges van B&W de 15e mei op grond van 
het beschikbare materiaal een besluit nemen, zal ook het DB een 
standpunt innemen. 
 
De secretaris geeft aan dat alles in het werk wordt gesteld om na de 
15e mei zo snel mogelijk de stukken voor het 
portefeuillehoudersoverleg V&V van 1 juni en het Algemeen Bestuur 
van 12 juni 2012 te verzenden. Gelet op de korte termijnen zullen de 
stukken voor het Algemeen Bestuur gelijktijdig met de pho-stukken 
worden verzonden (waarbij aangegeven dat advies van de 
portefeuillehouders 4 of 5 juni zal worden nagezonden). 
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Nr. Agendapunt Besluit 

Het vaststellen van rechtspositionele aanpassingen en het 
kennisnemen van jaarverslagen van de 
vertrouwenspersonen. (alleen aan DB-leden) 
Beslispunten: 

1. De bestaande regeling van de Landelijke 
Klachtencommissie Ongewenst gedrag in te trekken en de 
nieuwe regeling vast te stellen (bijlage 1). 

2. Kennis te nemen van het jaarverslag van de 
vertrouwenspersoon in het kader van de Regeling 
ongewenste omgangsvormen op het werk en van het 
extern meldpunt in het kader van de 
Klokkenluidersregeling (bijlage 2). 

3. Het vaststellen van aanpassingen in de 
Rechtspositieregeling Holland Rijnland zoals verwoord in 
de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke 
Arbeidsvoorwaarden (LOGA) CvA/U201200194 en 
CvA/U201100883. De wijzigingen gaan in per 1 april 2012 
(bijlage 3). 

4. Het vaststellen van aanpassingen in de 
Rechtspositieregeling Holland Rijnland zoals verwoord in 
de circulaire van het LOGA CvA/U201200224. De 
wijzigingen gaan in per 1 januari 2012 (bijlage 4). 

5. Het vaststellen van aanpassingen in de 
Rechtspositieregeling Holland Rijnland zoals verwoord in 
de circulaire van het LOGA van 16 februari 
2012 CvA/U201200308. De wijzigingen gaan in per 1 april 
2012 (bijlage 5). 

Akkoord met voorstel. 
 
 

 06 

Rondvraag en Sluiting - 
 

07 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 31 mei 2012 

 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
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R. van Netten                H.J.J. Lenferink  
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