
 

 
CONCEPT-BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 28 juni 2012 

Besluitvorming via mailronde. 
 
Reacties ontvangen van:  H.B. Eenhoorn, H.J.J. Lenferink (voorzitter), J.B. Uit den Boogaard en C.J.M.W. Wassenaar en J. Wienen 
Geen reactie ontvangen van:  L.A.W. de Lange en mevrouw E. van Oortmerssen-Schutte 
 
Opgemaakt 4 juli 2012 om 14.00 uur. 
 
 
  

Agendapunt Besluit Nr. 

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

 

Akkoord met voorstellen.  03 

Terug- en vooruitblik overleggen 
Voorstel: bespreken. 

-  04 

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

-  05 

 06  Samenwerkingsagenda Provincie Zuid Holland en regio 
Holland Rijnland 
Beslispunten: 
In te stemmen met de Samenwerkingsagenda Provincie Zuid 
Holland en Regio Holland Rijnland 
 

I.o.m. voorzitter aangehouden tot eerstvolgende vergadering 
Dagelijks Bestuur 
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Nr. Agendapunt Besluit 

 Huisvestingsverordening Noordwijk en lokale 
vestigingsbeperkingen 

Beslispunten: 
Gedeputeerde Staten middels bijgaande brief te 
informeren over de status van de lokale 
huisvestingsverordening van de gemeente Noordwijk en 
het delegatiebesluit met betrekking tot lokaal maatwerk. 

 

Akkoord met voorstel. 07 

08 Zienswijze ontwerp beleidsvisie groen PZH 
Beslispunten: 

1.  de provincie Zuid-Holland te vragen om de ontwerp 
Beleidsvisie Groen aan te   
scherpen op de volgende punten; 

a. te streven naar een provincie dekkend recreatief netwerk 
voor wandelen, varen én fietsen, en het 
fietsroutenetwerk niet te beperken tot het gebied 
rondom de stad; 

b. meer aandacht voor het Zuid-Hollandse deel van het 
Groene Hart, namelijk het veenweide gebied;  

c. Het noordelijke deel van de Duin- en Bollenstreek ook 
aan te merken als ‘toegankelijk en aantrekkelijk en 
natuurlijk groen dichtbij het stedelijk netwerk’; en 

d. dit jaar te starten met het opzetten van een 
gebiedsfonds voor groenblauwe diensten. 

2.   in te stemmen met de bijgevoegde zienswijze op de 
Ontwerp Beleidsvisie  
  Groen van de provincie Zuid-Holland, waarin deze 
punten zijn opgenomen; 

3.   portefeuillehouder natuur en landschap te mandateren 
een aanvullende  
  zienswijze in te dienen indien het bestuurlijk overleg op 

5 juli 2012 hier  
  aanleiding toe geeft.  

 

De heer Eenhoorn vraagt aandacht voor het volgende. 
  
Die zienswijze besteedt geen aandacht aan het risico dat gemeenten 
als gevolg van dat document lopen op het gebied van het beheer van 
natuur en landschapsparken.  
 
Op voorstel van de Rijnstreekgemeenten wordt besloten de volgende 
passage op te nemen: 
Duidelijk is dat de provincie niet alle beheerskosten van het Rijk voor 
(bestaande) natuurgebieden over gaat nemen. Gemeenten en 
particulieren worden daarbij volgens de beleidsvisie betrokken. Voor 
de gemeenten is volstrekt onduidelijk op welke financiële bijdrage van 
gemeenten de provincie dan rekent. Op dit moment betalen 
gemeenten uit de Rijnstreek helemaal niet mee aan het beheer van 
die natuurgebieden. Voor het Bentwoud zijn de afspraken afgerond 
Maar voor het Zaanse Rietveld, de Geerplaspolder, de Hemmen, de 
Wilck en de Elfenbaan is dat niet duidelijk. Gemeenten willen dat de 
provincie daar snel duidelijkheid over verschaft. 
 
Het Dagelijks Bestuur stemt in met deze toevoeging. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

Vervolgopdracht procesmanager herstructurering 
bedrijventerreinen 
Beslispunten: 

1. In te stemmen met de hoofdlijnen van de 
vervolgopdracht aan de regionale  

  procesmanager herstructurering bedrijventerreinen zoals  
verwoord in bijlage 1. 

2. De inzet voor 2012 te bekostigen uit het restant budget 
van de vorige periode, waar nodig aangevuld vanuit de 
begroting 2012, projectgeld platformfunctie Ruimtelijke 
Agenda; 
3. Voor de inzet in 2013 voor subsidie aan te vragen bij 
de provincie Zuid-Holland en het voor Holland Rijnland 
resterende bedrag op te nemen in het 
 projectenboek 2013. 

 

Akkoord met voorstel, portefeuillehouder financiën akkoord met dien 
verstande dat wanneer benodigde middelen voor 2012 en 2013 niet door 
begrotingsbedrag en provinciale bijdrage (volledig) worden gedekt dit binnen 
het begrotingsonderdeel Ruimtelijke Agenda moet worden opgevangen. 

09 

 REO-advies FOC Bleizo 
Beslispunten: 

Het REO-advies over FOC Bleizo vast te stellen  
 

Akkoord met voorstel. 10 

11 Regioadvies over aanvraag kantoorgebouw Limes  
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van de brief van de gemeente Katwijk  
       over de aanvraag kantoorgebouw LIMES Voorschoterweg 
       23G Valkenburg.  

2. De gemeente Katwijk een negatief regio advies te geven  
       over de aanvraag kantoorgebouw LIMES Voorschoterweg 
       23G Valkenburg. 

3. Portefeuillehouder Jan Uit den Boogaard te mandateren  
       om namens het Dagelijks Bestuur beslispunt 2 per brief  
       aan de gemeente Katwijk mede te delen. 

 

Aangehouden tot eerstvolgende vergadering Dagelijks Bestuur. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

Ambtsinstructie RBL 
Beslispunten: 

1. In te stemmen met de herziene “Instructie voor de 
leerplichtambtenaren van Regionaal Bureau Leerplicht 
Holland Rijnland 2012” (bijlage 1). 

 

Akkoord met voorstel. 12 

13 Verantwoording RAS 2011 
 Beslispunten: 

1. In te stemmen met de bijgevoegde financiële 
verantwoording RAS 2011 voor  
de Holland Rijnland gemeenten, onder voorbehoud van 
goedkeurende accountantsverklaring (bijlage 1); 

2. De bovengenoemde verantwoording vóór 1 juli 2012 in 
te dienen bij de Provincie Zuid-Holland; 

3. In te stemmen met het inzetten van de 
bestemmingsreserve 2011 Cultuurparticipatie ter hoogte 
van € 35.189,00 in 2012 voor de volgende doelen: 
uitbreiding van een  bestaand project in 2012, twee 
nieuwe projecten cultuurparticipatie in 2012 en het 
organiseren van een regionale werkconferentie 
Cultuureducatie met Kwaliteit;  

4. De portefeuillehouder Sociale Agenda te mandateren om 
te beslissen over precieze inzet van de 
bestemmingsreserve voor projecten cultuur.    

 

Akkoord met voorstel. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

Inhuur ondersteuning tbv pilots “Arrangeren van 
ondersteuning voor jeugd en  gezin” 
Beslispunten: 

1. Partners in Jeugdbeleid in te huren voor een bedrag 
van € 116.039,-- (incl. 21% BTW) voor de begeleiding 
van 3 pilots “Arrangeren van ondersteuning voor jeugd en 
gezin” 
2. Voor de financiering hiervan: 
- subsidie aan te vragen bij het Ministerie van OCW en 
VWS in het kader van de voorlopersaanpak Zorg voor 
jeugd en passend onderwijs 
- subsidie aan te vragen bij de provincie Zuid-Holland in 
het kader van de   subsidieregeling Transitie jeugdzorg 
- en medefinanciering te verzoeken aan de 
samenwerkingsverbanden onderwijs  
   in de regio. 

 

Akkoord met voorstel. 14 

15 Stadsvernieuwingsurgentie voor particuliere huurders in 
Voorschoten 
Beslispunten: 

1. Stadvernieuwingsurgentie te verlenen aan de bewoners 
van Kniplaan 1 te Voorschoten 

2. Als zoekprofiel vast te stellen een etage 
(senioren)woning met ten hoogste 60 m2 

3. In te stemmen met bijgaande conceptreactie aan de 
gemeente Voorschoten, waarin de gemeente ook 
geattendeerd wordt de mogelijkheid van een 
verhuiskostenvergoeding. 

 

Akkoord met voorstel. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

16 Jaarrapportage 2011 en Meerjarenprogramma Greenport 
Duin- en Bollenstreek 2012 (VERTROUWELIJK alleen 
verzonden aan DB-leden) 
De heer Zwart, directeur Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, 
geeft een toelichting bij dit agendapunt. 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2011. 
2. Het Financieel Jaarverslag 2011 Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en  
 Bollenstreek goed te keuren; 
3. Het Meerjarenprogramma Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en  
 Bollenstreek te fiatteren. 

 

Akkoord met voorstel. 
 
De heer O. Zwart zal de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks 
Bestuur aanwezig zijn om alsnog een toelichting op de jaarstukken en 
de stand van zaken van de GOM D&B-streek te geven. 

17 Economische Agenda Greenport Duin – en Bollenstreek  
  (alleen verzonden aan DB-leden) 
De heer Van der Zon, geeft een toelichting bij dit agendapunt.  
 

Aangehouden tot eerstvolgende vergadering Dagelijks Bestuur. 

 
 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 30 augustus 2012 
 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 
 
 
R. van Netten                H.J.J. Lenferink  

 


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

