BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 30 augustus 2012
Aanwezig:
Afwezig:

Nr.
01

H.B. Eenhoorn L.A.W. de Lange, (tot en met agendapunt 4), 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

Opening en vaststelling agenda

02

Economische Agenda Greenport Duin – en Bollenstreek
De heer Van der Zon, geeft een toelichting bij dit
agendapunt.

Na toelichting van de heer Van der Zon wordt afgesproken dat er op
korte termijn een vervolgoverleg plaatsvindt tussen de heren Van der
Zon, Uit de Boogaard en Wienen.
O.a. over de vertegenwoordiging in het overhedenoverleg Greenports
Nederland.

03

Jaarrapportage 2011 en Meerjarenprogramma
Greenport
Duin- en Bollenstreek 2012
De heer Zwart, directeur Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij, geeft een toelichting bij dit
agendapunt.

Besluitvorming heeft voor zomer reces plaatsgevonden.
N.a.v.: met provincie bestuurlijk overleg, waar de heer Wienen sterk
zal aandringen op nakomen van de afspraken over de reeds
toegekende FES-subsdies.

04

05

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 14 juni 2012
en besluitenlijst van het Dagelijks Bestuur welke
schriftelijk is afgedaan van 28 juni 2012
Voorstel: vaststellen besluitenlijsten
Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen
uitnodigingen/
Uitgegane stukken/Verslagen

Besluitenlijsten worden overeenkomstig vast gesteld.

I07: brief gemeente Oegstgeest. De heer Wienen vraagt aandacht dat
het aan kracht wint als gemeenten gezamenlijk optrekken.

1

Nr.
06

Agendapunt
Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

07

07a

07b

Besluit
Geen opmerkingen

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute /
HOV-net Zuid-Holland Noord/ Programma
Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (vast
agendapunt)
Verkeer en Vervoer: Reactie op voorontwerp
inpassingsplan RijnlandRoute
Beslispunten:
Bijgaande brief vast te stellen als reactie op het voorontwerp
inpassingsplan RijnlandRoute, conform het verzoek van de
provincie Zuid-Holland.

Volgende vergadering in agenda tijd inruimen.
O.a. met voorzet afgesproken evaluatie.

Akkoord met voorstel.

Verkeer en Vervoer: Schriftelijke beantwoording vraag
mevrouw Van der Kaaden
Beslispunten:
In te stemmen met bijgevoegde brief als beantwoording van
de vraag zoals gesteld door mevrouw Van der Kaaden (Kaag
en Braassem) in de vergadering van het Algemeen Bestuur
van 12 juni 2012

Akkoord met voorstel.

08

8

Ruimte: Mededeling omtrent de Stand van zaken
woonruimteverdeling
Voorstel: mondelinge toelichting door de portefeuillehouder
op het proces.

Voor portefeuillehoudersoverleg 19 september agenderen.
Portefeuillehouder heeft mandaat om het stuk te vervolmaken.
Wel moet stuk nog terug in het volgende DB.

09

Concept-plan van aanpak Positie en profilering regio
Holland Rijnland. (stuk wordt nagezonden)

Agenderen voor portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen.
Proces pas vervolgen na positief advies van dit
portefeuillehoudersoverleg.
Portefeuillehouder krijgt mandaat concept Plan van Aanpak op grond
van ingekomen reacties aan te passen.
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Nr.

Agendapunt

Besluit

10

Bestuur en Middelen: Samenwerkingsagenda Provincie
Zuid Holland en regio Holland Rijnland
Beslispunten:
1.1 In te stemmen met de Samenwerkingsagenda
Provincie Zuid Holland en
Regio Holland Rijnland
2.1 De samenwerkingsagenda provincie Zuid Holland
en regio Holland Rijnland
ter kennisname aan het
Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen te
agenderen.

Dagelijks Bestuur constateert dat deze agenda op verzoek van
Gedeputeerde Staten is opgesteld. Met daarin die punten die
voortvloeien uit reeds regionaal vastgesteld beleid (RSV, OV-visie,
Focus2014 e.d.).
Gelet op enkele ingekomen reacties wordt besloten de agenda ter
advisering voor te leggen aan het portefeuillehoudersoverleg Bestuur
en Middelen.
De voorzitter heeft mandaat oplegnotitie vast te stellen.

11

Bestuur en Middelen: Beantwoording schriftelijke
vragen Voorschoten ex artikel 21 Reglement van Orde
Beslispunten:
1. In te stemmen met de beantwoording van de
schriftelijke vragen van de ABleden Bremer en Scholten;
2. De leden van het Algemeen Bestuur in kennis te
stellen van de beantwoording van deze vragen.

Akkoord met voorstel.
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Nr.

Agendapunt

Besluit

12

Bestuur en Middelen: Afsprakenkader Focus 2014
Beslispunten:
Het portefeuillehouderoverleg Bestuur en
Middelen:
1. kennis te laten nemen van de voorgestelde
systematiek van het afsprakenkader om de
uitvoering van Focus 2014 te kunnen volgen;
2. te verzoeken om te bespreken of de systematiek
toe
te passen is;
3. te verzoeken een keuze te maken uit een
verantwoordelijke portefeuillehouder uit een PHO
of
voor een verantwoordelijke portefeuillehouder uit
het
Dagelijks Bestuur;
4. te verzoeken een keuze te maken voor de
ambtelijke
ondersteuning van de portefeuillehouder: vanuit
een
gemeente of va

Aangehouden.
Het Dagelijks Bestuur constateert dat monitoring essentieel is. Echter
dat hiermee een te zware en bureaucratisch instrument wordt
ingericht.

13

Ruimte: Regioadvies over aanvraag kantoorgebouw
Limes
Beslispunten:
1. De gemeente Katwijk een negatief regio advies te
geven over de aanvraag kantoorgebouw LIMES,
Voorschoterweg 23G, Valkenburg.
2. De Portefeuillehouder Economische Zaken te
mandateren om namens het Dagelijks Bestuur
beslispunt 2 per brief aan de gemeente Katwijk
mede te delen.

Akkoord met voorstel. Wel krijgt portefeuillehoudersoverleg mandaat
om i.o.m. de gemeente Katwijk te bezien of het mogelijk is dat 1.000
m2 uit de planvoorraad Duinvallei Katwijk te halen.
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14

Agendapunt

Besluit

Ruimte: Adviesnota AB Kantorenstrategie Holland
Rijnland
Beslispunt:
1. In te stemmen met het meenemen van de
nagekomen zienswijze van de gemeente Leiden in
zake vestiging Heerema in de Nota van
Beantwoording Kantorenstrategie Holland Rijnland;
2. In te stemmen met het Concept Nota van
Beantwoording en wijzigingen Kantorenstrategie
Holland Rijnland;
3. In te stemmen met de gewijzigde (concept)
kantorenstrategie Holland Rijnland;
4. In te stemmen met de (concept) Adviesnota
Algemeen Bestuur Kantorenstrategie Holland
Rijnland;
5. De Adviesnota Algemeen Bestuur (inclusief
bijlagen
uit beslispunt 2 en 3) voor advies voor te leggen
aan
het PHO Economische Zaken;
6. De portefeuillehouder Economische Zaken te
mandateren om niet fundamentele wijzigingen die
voortkomen uit het PHO EZ door te voeren en
de Adviesnota voor te leggen aan het Algemeen
Bestuur.

Akkoord met voorstel.
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Nr.

Agendapunt

Besluit

15

Ruimte: Geharmoniseerde en geactualiseerde
Regionale Verkeers- en Milieukaart
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het
harmoniseren en actualiseren van de Regionale
Verkeers- en Milieukaart
2. Kennis te nemen van input voor het basisjaarmodel
van de geharmoniseerde en geactualiseerde
Regionale Verkeers- en Milieukaart
3. Onder voorbehoud van een positief advies van het
portefeuillehoudersoverleg deze input voor het
basisjaarmodel vast te stellen

Akkoord met voorstel.

16

Ruimte: Gebiedsprofiel Ruimtelijke Kwaliteit Hollandse
Plassen
Beslispunten:
1. kennis te nemen van het Gebiedsprofiel
Ruimtelijke
Kwaliteit Hollandse Plassen van de provincie ZuidHolland.
2. richting de provincie het standpunt in te nemen,
dat
het gebiedsprofiel voor Holland Rijnland een
waardevol instrument kan worden indien het
daadwerkelijk meer ruimte biedt voor ruimtelijke
kwaliteit én leidt tot een minder stringent
provinciaal beleid, bijvoorbeeld rond de rode
contouren.
3. alle ontwikkelingen rond de gebiedsprofielen te
bespreken tijdens de Bestuurlijke Tafel Ruimte, en
vooruitlopend op de volgende bestuurlijke tafel het
Gebiedsprofiel Hollandse Plassen als ingekomen
stuk aan te bieden aan het
Portefeuillehoudersoverleg Ruimte.

Akkoord met voorstel.

6

Nr.
17

Agendapunt

Besluit

Ruimte: Herziening verdeel-sleutel subsidie
BDU/Duurzaam Veilig
Beslispunt:
Onder voorbehoud van een positief advies van het
portefeuillehoudersoverleg Verkeer te besluiten de
verdeelsleutel voor de jaarlijks te ontvangen BDU
subsidie voor Duurzaam Veilig projecten met ingang
van subsidiejaar 2014 (provinciale uitvraag oktober
2012) te herzien. De berekeningwijze voor de nieuwe
verdeelsleutel is in bijlage 1 weergegeven. Daarin is
tevens een vergelijking gemaakt met de oude
verdeelwijze. De variabelen die worden gehanteerd
zijn omgevingadressendichtheid en weglengtes in een
verhouding van 80% (OAD) - 20% (weglengtes).

Akkoord met voorstel.
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Nr.
18

Agendapunt

Besluit

Ruimte: Benutting vrijvallende middelen Brede Doel
Uitkering
Beslispunten:

Akkoord met voorstel.

1. Onder voorbehoud van een positief advies van het
portefeuillehoudersoverleg Verkeer te besluiten de
vrijgekomen financiële middelen door het niet
doorgaan van voor BDU-subsidie aangemelde
projecten ‘vrijliggende fietspaden
Heinsiuslaan/Gallaslaan’, ‘Verbreding Oude
Spoorbaan/N446’ en ‘herinrichting Muzenlaan deel
2’ allen te Leiderdorp voor een totaalbedrag ad €
458.243 te benutten voor de projecten Muzenlaan
fase 1 en herinrichten Van Poelgeestlaan en Laan
van Ouderzorg (ophoging subsidiebedragen)
evenals voor de projecten Van Diepeningenlaan en
Essenpark (reservelijst).
2. Het restantbedrag ad € 250.343 te benutten voor
de
ophoging van het subsidiebedrag over 2013 van
het
project Noordelijke Randweg Teylingen.
3. Het vrijvallende subsidiebedrag ad € 13.728,50, in
verband met de afrekening van lager uitgevallen
projectkosten van het project D09003 Rijnsoever
West, te bestemmen als aanvulling op de subsidie
van het voor 2013 aangemelde project
herinrichting Bargelaan te Leiden.
4. De provincie Zuid-Holland, na positieve advisering
door het portefeuillehouders-overleg, door middel
van bijgaande brief over de wijze van benutting
van
de vrijvallende middelen in kennis te stellen.
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Nr.

Agendapunt

Besluit

19

Ruimte: Plan van aanpak Bio-based economy
Beslispunten:
1. In te stemmen met het voorliggende Plan van
Aanpak Holland Rijnland BioBased Economy;
2. Voor de uitvoering van fase 1A uit dit Plan van
Aanpak bijgaande samenwerkings-overeenkomst
aan te gaan met de Kennisalliantie;
3. De Ruimtelijke Agenda de opdracht te geven
binnen
het afdelingsbudget hiervoor een bedrag te
reserveren van €13.250,-;
4. Op basis van de tussenrapportage van de
Kennisalliantie over fase 1A, begin 2013 te
beslissen
over het vervolg en de financiering van fase 1B.

Akkoord met voorstel.
Dagelijks Bestuur spreekt waardering uit voor de voortvarendheid en
de kwaliteit waarmee dit voorstel is opgepakt.

20

Ruimte: Co-financiering Holland Rijnland voor
Kenniscentrum Plantenstoffen
Beslispunten:
1. Afwijzend te reageren op het verzoek van het
Kenniscentrum Plantenstoffen voor co-financiering
vanuit de regio Holland Rijnland voor € 85.000,2. Het Kenniscentrum Plantenstoffen aan te bieden
om,
in overleg met de provincie Zuid-Holland, mee te
denken hoe op een andere wijze invulling gegeven
kan worden aan het verzoek tot cofinanciering
voor
het project BioNL;
3. Bijgaande brief als reactie te versturen naar het
Kenniscentrum Plantenstoffen

Akkoord met voorstel.
Maar wel betreurt het Dagelijks Besstuur het dat het in de huidige
kaders niet mogelijk is om adeqaat op dit soort kansen in te spelen.
In die zin een prima voorbeeld in het kader van agendapunt 9.
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Nr.
21

Agendapunt

Besluit

Sociale Agenda: Convenant Bouwen en opleiden
Beslispunten:
1. In te stemmen met het afsluiten van het
convenant Bouwen en opleiden op basis van
bijlage 1
2. Uit te spreken dat 2012 en 2013 benut worden
om binnen Holland Rijnland verder ervaring op te
doen met Social return en op basis van deze
ervaringen afspraken in Holland Rijnland verband
gemaakt kunnen worden.

Akkoord met voorstel

10

Nr.

Agendapunt

Besluit

22

Sociale Agenda: Inzet RAS 2013
Beslispunten:
Onder voorbehoud een positief advies van het
portefeuillehouderoverleg Sociale agenda van 19
september 2012, in te stemmen met:
1. de reactie namens de regio op de concept
Bestuursovereenkomst RAS 2013-2016 op basis
van de voorstel zoals opgenomen in bijlage I
“Reactie op concept Bestuursovereenkomst RAS
nieuwe stijl 2013-2016”;
2. het indienen van de subsidieaanvraag RAS voor
opvoedhulp en nazorg alsmede coördinatiekosten
2013 a € 1.305.985,-- vóór 1 oktober 2012 bij de
provincie Zuid-Holland op basis van het voorstel
zoals opgenomen in bijlage II “Aanvraag RASmiddelen Preventief Jeugdbeleid 2013”.

Akkoord met voorstel.

De gemeenten te adviseren om:
3. de financiering van ReSet (2014-2015) en HomeStart en Eigen kracht Conferenties (2013-2015)
mogelijk te maken, conform de tabellen 2 en 3 uit
bijlage III “Inzet gemeentelijke middelen als
gevolg
van dalende RAS-subsidie Jeugd 2013 – 2016”;
4. middelen uit het invoeringsbudget Decentralisatie
Jeugdzorg regionaal beschikbaar te stellen voor de
gezamenlijke voorbereiding van de decentralisatie
binnen het Project Ketenaanpak Jeugd, op basis
van
het voorstel zoals opgenomen in bijlage III “Inzet
gemeentelijke middelen als gevolg van dalende
RASsubsidie Jeugd 2013 – 2016”.
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Agendapunt

Besluit

23

Sociale Agenda: Afwijziging subsidie Leidse Muziek
Play In Beslispunten:
1. Het subsidieverzoek d.d. 6 juli 2012 van de
Stichting
de Leidse Muziek Play In af te wijzen;
2. Bijgevoegde brief (bijlage 2) aan de Stichting de
Leidse Muziek Play In vast te stellen.

Akkoord met voorstel.

24

Sociale Agenda: Samenwerkingsovereenkomst
Jongerenloket 2013
Beslispunten:
1. In te stemmen met de
Samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket Holland
Rijnland 2013, behoudens advies van het
portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 19
september 2012.

Akkoord met voorstel.

25

Bestuur en Middelen: Aanpassingen
Controleverordening en Treasurystatuut.
Beslispunten:
1. In te stemmen met het bijgaande AB-voorstel om
de
Controleverordening en Treasurystatuut aan te
passen.
2. Het voorstel, de verordeningen en het statuut voor
advies voor te leggen aan het PHO Bestuur- en
Middelen.
3. Onder voorbehoud van positief advies van het PHO
Bestuur en Middelen het Algemeen Bestuur op 31
oktober 2012 voor te stellen:
 Bijlage 1 van de Controle Verordening aan te
passen;
 Artikel 16 van het Treasurystatuut aan te
passen;

Akkoord met voorstel.
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Agendapunt

Besluit

26

Bestuur en Middelen: Rapport van bevindingen 2011
Beslispunten:
1. kennis te nemen van het accountantsverslag over
het boekjaar 2011
2. de adviezen van de accountant in het verslag,
zoals
aangegeven in bijlage 1
van het verslag, over te nemen
3. Het rapport ter kennis te brengen van het
portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen.

Akkoord met voorstel.

27

Bestuur en Middelen: Evaluatie aanbevelingen Boeien
en Binden
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de
aanbevelingen van de werkgroep Boeien en
Binden;
2. Deze evaluatie ter kennis brengen aan het
Algemeen
Bestuur.

Akkoord met voorstel.

28

Agenda PHO EZ 19 september
2012 en Agenda PHO VV 21 september 2012,
Agenda PHO Ruimte 19 september 2012 en PHO
agenda Bestuur en Middelen 21 september 2012

Akkoord met voorstel

29

Bestuur en Middelen: Vergaderschema 2013 (ambtelijk
voorstel)
Beslispunten:
1. Vast te stellen het vergaderschema Holland
Rijnland
2013;
2. Het vergaderschema ter kennis te brengen aan
colleges en gemeenteraden binnen Holland
Rijnland.

Akkoord met voorstel
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Agendapunt

Besluit

30

Rondvraag en Sluiting

Voor het komende Greenport Nederland overleg zal de heer Van der
Zon (Teylingen) worden gevraagd hem te vervangen. Wanneer dit niet
lukt zal de heer uit den Boogaard dit doen.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 13 september 2012
de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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