
 

 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 juni 2012 

 
Aanwezig: H.B. Eenhoorn, L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink, mevrouw E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, R. van Netten 

(secretaris), J.B. Uit den Boogaard en J. Wienen 
  
 
 
VOORAFGAANDE AAN DB; overleg delegatie GS en DB. 
Terugkoppeling volgt op een later moment. 
 
 
 
  

Agendapunt Besluit Nr. 

Opening en vaststelling agenda   01 

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 31 mei 2012  
Voorstel: vaststellen besluitenlijsten  
 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vast gesteld.  02 

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

 

De heer Uit den Boogaard brengt uitnodiging voor 
Regenboogevenement d.d. 8 juli in Nieuwkoop in. De heer Uit den 
Boogaard zal hierbij aanwezig zijn. En de uitnodiging aan de andere 
DB-leden voorleggen. 
 
Akkoord met voorstellen. 

 03 

Terug- en vooruitblik overleggen 
Voorstel: bespreken. 

-  04 

 05 Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net 
Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport 
Duin- en Bollenstreek  (vast agendapunt) 
 
 
 

Brieven aan Gedeputeerde en Provinciale Staten, Minister van I&M en 
tweede   kamercommissie n.a.v. Algemeen Bestuur worden vandaag 
verzonden. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

Herijkt projectenpakket Recreatie om de Stad (RodS)/ 
Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van het herijkte projectenpakket 
Recreatie om de Stad /Zuidvleugel Zichtbaar Groener, 
zoals vastgesteld door de provincie Zuid-Holland.  

Akkoord met voorstel.  06 

07 Financiering groenprojecten Holland Rijnland 2012-2016 
Beslispunten: 

1. In principe in te stemmen met de concept-projectenlijst, 
vooruitlopend op de Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 
in het kader van het Regionaal Groenprogramma. 

2. Deze concept-projectenlijst gebruiken als inzet voor 
onderhandeling met de provincie Zuid-Holland over 
cofinanciering in het kader van het provinciale 
Uitvoeringsprogramma Groen.  

In prrincipe is beetje wonderlijke formulering. 
Het betreft voorinformatie voor Dagelijks Bestuur t.a.v. inzet gesprek 
met provincie. 
Ambtelijk zal op enkele onderdelen nog gekeken worden. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

08 Inzet en aanpak volwasseneneducatie  
Beslispunten: 
Onder voorbehoud van het advies van het PHO Sociale Agenda 
van 20 juni 2012, in te stemmen met: 

1. De inkoop van volwasseneneducatie in 2013 te richten  
op: 
a. het volgende aanbod Taal en rekenen met een 

context:  
 NT2 (Nederlandse taal voor allochtonen)  
 NT1 (Lezen en schrijven voor autochtonen) 
 Rekenvaardigheden 
 Ondersteuning schuldhulpverlening 
 Budgetteren 
 Digitale- en computervaardigheden alleen als 

onderdeel van het bovengenoemde aanbod. 
b. de volgende doelgroepen: 
b. Laaggeletterde autochtonen en allochtonen 

(werkzoekend, werkend en nietwerkend); 
c. Vrijwillige inburgeraars (uitkeringsgerechtigden en 

werkzoekenden); 
d. Laagopgeleiden (uitkeringsgerechtigden en 

werkzoekenden); 
e. Jongeren vanaf 18 jaar met taal en 

rekenachterstand; 
f. Doelgroepen in de sociale werkvoorziening. 

2. De werving van deelnemers zonder financiering vanuit   
      VE-middelen te laten  
 uitvoeren door gemeenten en roc’s, zoals omschreven  

               bij punt 2.3 in bijlage 1 

Akkoord met voorstel. 
 
In paragraaf financien toevoegen dat aan dit voorstel voor het 
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland geen financiele gevolgen zijn 
verbonden. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

Voortzetting regionale samenwerking cultuur na 2012 
Beslispunten: 

1. Onder voorbehoud van het advies van het PHO Sociale 
Agenda van 20 juni  
 2012, in te stemmen met: 

a. de voortzetting van regionale samenwerking op 
het gebied van Cultuureducatie met Kwaliteit, 
zoals is uiteengezet in hoofdstuk 1  in bijlage 2; 

b. het afgeven van de intentieverklaring aan het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen over de rijksregeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 (zie 
bijlage 1) namens de colleges van burgemeester 
en wethouders van de vijftien gemeenten in 
Holland Rijnland en tevens de gemeente Boskoop; 

c. de keuze voor de culturele instellingen 
Museumgroep Leiden, Kunstgebouw Zuid-Holland 
en Parkexpressie/Bibliotheek Rijn en Venen als 
regionaal aanvragende partijen. 

2. Een meningsvormende discussie te voeren over de  
     verdere mogelijkheden voor voortzetting van regionale   

          samenwerking op het gebied van cultuur na 2012,  
  zoals is uiteengezet in hoofdstuk 2 in bijlage 2. 

Akkoord met voorstel. 
Met dien verstande dat in voorstel sprake is van 15 gemeenten. Dit 
betreft dat het gaat om 14 (Leiden heeft hierin een bijzondere 
positie). 
 
In paragraaf financien toevoegen dat aan dit voorstel voor het 
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland geen financiele gevolgen zijn 
verbonden. 
 
 

09 

10 Adhesiebetuiging regiovisie subsidieaanvraag toptechniek 
in bedrijf 
Beslispunten: 
In te stemmen met ondertekening van de adhesiebetuiging met 
betrekking tot de regiovisie op de regionale arbeidsmarkt rondom 
het Life Sciences & Health-cluster.  

Akkoord met voorstel. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

11 Rondvraag en Sluiting De heer Uit den Boogaard meldt dat n.a.v. portefeuillehoudersoverleg 
Economische Zaken dat het Convenant Leerling Bouwplaats 
ondertekent zal worden. 
 
Overleg gedeputeerde Veldhuizen, wethouder Leiden Van Woensel en 
lid Dagelijks Bestuur Uit den Boogaard m.b.t. Oostvlietpolder. 
Conclusie; Er komt een brief provicie aan regio om binnen een jaar 
met voorstel te doen om met gelijkwaardig voorstel te komen. 
 
De heer Eenhoorn meldt dat de fusiegemeente ABR intensief bezig is 
met kandidaatstelling Floriade. Dit zal vooral met Zoetermer en 
provincie beslag moeten krijgen. 
 
Herijking project 3D Holland Rijnland 
Via schriftelijke ronde heeft Dagelijks Bestuur reeds ingestemd om 
aan portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda ter advisering voor te 
leggen: 
 
1. Instemmen met het voorstel van de ambtelijke stuurgroep 3D om 
het project 3D Holland Rijnland voort te zetten in een afgeslankte en 
stevige vorm volgens scenario 3, zoals opgenomen in de bijgevoegde 
notitie Herijking project 3D; 
 
2. op basis van het te verschijnen jaarplan 2013 te bezien of wijziging 
van dit scenario op dat moment wenselijk is; 
 
3. het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren de 
projectkosten conform scenario 3 ad € 193.000 in juli 2012 bij de 
gemeenten in rekening te brengen; 
 
4. de gemeenten te adviseren het verschil van € 262.000 tussen de 
aanvankelijk geraamde projectkosten ad € 455.000 en de nu 
geraamde projectkosten ad € 193.000 binnen de gemeenten te 
reserveren tot ultimo 2012 ten behoeve van de uitvoering van het 
jaarplan 2013 van het project 3D; 
5. de eigen colleges en desgewenst de gemeenteraden te informeren 
over de keuzes met betrekking tot het project 3D. 
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Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 28 juni 2012 
 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 
 
 
R. van Netten                H.J.J. Lenferink  
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