
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 27 september 2012

Aanwezig: H.B. Eenhoorn L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (voorzitter), mevrouw E. van Oortmerssen-Schutte, J.B. Uit den Boogaard, , R. 
van Netten (secretaris), M.J. Lamboo (hoofd middelen, beheer en control)

Afwezig: C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen

Nr. Agendapunt Besluit

 01 A Opening en vaststelling agenda Aan de agenda wordt toegevoegd de door de provincie aangekondigde 
halvering van de financiële middelen voor de Regionale Agenda 
Samenleving (RAS) vanaf 2013.
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 01 B Door de provincie aangekondigde halvering van de financiële 
middelen voor de Regionale Agenda Samenleving (RAS) 
vanaf 2013. 
Mondeling ingebracht door mevrouw Van Oortmerssen

Tijdens het laatste portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda is al 
gesproken over de verlaging van het RAS-budget 2013
Per brief heeft de provincie aangegeven dat het gaat om halvering van 
het RAS-budget 2013. I.c. van € 1.230.985,- naar € 653.133,-.
Dit betreft verlaging t.o.v. van eerder bestuurlijk en ambtelijk overleg 
gewekte verwachtingen.

Secretaris wordt verzocht te werken aan gedegen juridische 
advisering.
Op grond waarvan bezwaar gemaakt kan worden.
Hierbij samen te werken met de andere regio’s Drechtsteden en ISMH.
Ook zij zijn, ruim een week voor de datum dat de RAS-
subsidieaanvraag 2013 bij de provincie moet zijn ingediend, met deze 
onverwachte korting zijn geconfronteerd. 
De portefeuillehouder heeft mandaat de tekst van het in te dienen 
bezwaarschrift vast te stellen.

De drastische verlaging van het RAS-budget zal een behoorlijke 
impact hebben op alle uitvoerende instellingen. Zij hebben immers 
gerekend op continuering van budgetten en zullen nu wellicht 
personeel moeten ontslaan. 
De betreffende instellingen per brief te informeren over de ontstane 
situatie. Portefeuillehouder heeft mandaat tekst van deze brieven vast 
te stellen.

Uiteraard is de inzet alsnog € 1.230.985,= subsidie te verkrijgen.
In het geval dit onverhoopt niet lukt zal tijdens het ambtelijk overleg 
van 9 oktober a.s. besproken worden hoe de korting over de 
verschillende RAS-activiteiten verspreid moet worden.

ACTIE SoAg: juridische advisering organiseren.
In DB kwam wel naar voren dat als onze situatie zwak is, we toch met 
een bezwaarschrift moeten komen.
Door mij aangegeven dat eigenlijk de PZH op bezwaarschrift van ons 
hoopt. Maar dat we ook richting de instellingen moeten laten zien 
waar we voor staan.

Ondertekening brieven aan instellingen; secretaris namens DB.
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 02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 30 augustus 
2012 en schriftelijke besluitenlijst 13 september 
2012  
 Voorstel: vaststellen besluitenlijsten 

Besluitenlijsten worden vastgesteld, met dien verstande dat in de 
besluitenlijst van 30 augustus bij agendapunt 30 –Rondvraag en 
Sluiting- “Greenport Nederland overleg” gewijzigd wordt in “het 
provinciale greenport overleg”

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

Akkoord met voorstellen.
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 04     Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

Maandag 24 september 2012 zijn de heren Eenhoorn, De Lange en 
Van Netten namens het DB te gast geweest bij raadscommissie in 
Kaag en Braassem. De heer Uit den Boogaard was hierbij eveneens 
aanwezig.
Toelichting is gegeven op stand van zaken groenprogramma Holland 
Rijnland, infraprojecten en stand van zaken RIF.
En is toelichting gegeven op het onderwerp Positionering en Profilering 
Holland Rijnland (zoals dat de vrijdag daarvoor in het 
portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen was geagendeerd.
Daarbij is onder andere aangegeven dat in het denkproces ook over 
de grenzen van de huidige regio heengekeken moet (blijven) worden. 

Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen heeft ingestemd 
met het Plan van Aanpak Positionering en Profilering Holland Rijnland.
Door enkele portefeuillehouders zijn echter wel adviezen gegeven het 
Plan van Aanpak op onderdelen te amenderen. De heer Lenferink cq 
de stuurgroep zullen bepalen hoe met deze adviezen om te gaan.
Dit betreft o.a. de planning, ambtelijke betrokkenheid provincie en 
vroegtijdige betrokkenheid raden/raadsleden.

V.w.b. de samenstelling van de stuurgroep is vanuit het 
portefeuillehoudersoverleg het voorstel gedaan te werken met vanuit 
elk cluster twee afgevaardigden. Te weten de burgemeesters van 
Alphen aan den Rijn, Katwijk en Leiden. Aangevuld met vanuit elk 
cluster een wethouder. Daarnaast is de suggestie gedaan om naast de 
burgemeester van Leiden, die tevens voorzitter is van Holland 
Rijnland, ook een afgevaardigde van specifiek de Leidse regio deel te 
laten uitmaken van de stuurgroep. 
De heer Lenferink zal in nauwe samenspraak met de clusters de 
invulling afronden.
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 05 Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / 
HOV-net Zuid-Holland Noord/ Programma 
Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (vast 
agendapunt)

Akkoord met voorstel. 

De heer De Lange informeert het Dagelijks Bestuur omtrent voortgang 
Duinpolderweg (voorheen Noordelijke Ontsluiting Greenport Duin- en 
Bollenstreek).
Punt van aandacht betreft de verdeling tussen de twee provincies en 
m.n. zicht op voldoende financiële dekking in de bestuursperiode 
2015-2019.

ACTIE RuAg: 
Bijeenkomsten voorbereiden met een delegatie vanuit DB met het  
college van Leiderdorp en met het college van Zoeterwoude. Wellicht 
dat t.z.t. ook nog een gesprek met het college van Voorschoten  
wenselijk is.
Vooraf overleg met provincie wat kan worden ingebracht om 
handtekening onder 2e trance RIF te verkrijgen. 
Hier Ellen Lastdrager nauw bij betrekken. 

Portefeuille verkeer en vervoer heeft melding gemaakt van de 
veranderende naam van de NOG in Duinpolderweg en gemeld dat 
door de verdeling van de lasten tussen de twee provincies op basis  
van vierkante meters en een gat in Zuid-Holland blijft van circa 30 
miljoen in het project. 
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 06   Regionale woonruimteverdeling
  Beslispunten:
1. kennis te nemen van de concept ontwerp 

huisvestingsverordening, het concept convenant en de 
concept 'nadere regels woonruimteverdeling'  zoals deze 
zijn besproken in het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte 
van 19 september.

2. Afhankelijk van de uitkomst van het Portefeuille-
houdersoverleg (mondelinge terugkoppeling 
portefeuillehouder) te besluiten het inspraaktraject te 
starten, dan wel de alternatieve vervolgstap te bepalen.

Gemeld wordt dat vanuit het portefeuillehoudersoverleg gevraagd is 
naar een nadere kwaliteitstoets. In het portefeuillehoudersoverleg is 
afgesproken dat de gemeenten deze week nog kunnen reageren op de 
voorliggende stukken. 
Dit onderwerp opnieuw agenderen voor de vergadering van 11 
oktober.
Op basis van ingekomen reacties dan te bepalen of voorstellen rijp zijn 
voor inspraak.
De secretaris wordt verzocht toe te voegen argumentatie wat gebeurd 
als besluitvorming voor 1 juli 2013 niet is afgerond.
Tevens toe te voegen planning (o.a. op welke wijze en wanneer 
raden/raadsleden geïnformeerd worden.

ACTIE RuAg.
Terugrekening maken van 1 juli. Wat moet er allemaal nog gebeuren 
door partijen. Genoemd werd o.a. het gereed zijn van de 
automatisering bij de corporaties.  
Aangepast voorstel, na de kwaliteitstoets, moet terug naar DB. 
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 07 Concept-Agenda Algemeen Bestuur d.d. 31 oktober 
2012 
Vast te stellen

Toevoegen aan de agenda:
Toelichting mededeling over de stand van zaken woonruimteverdeling 
en  nieuwe huisvestingsverordening.

Als afsluitend agendapunt toe voegen: Positie en de  profilering van de 
regio Holland Rijnland.
De heer Lenferink zal presentatie geven over achtergronden waarom 
dit proces is opgestart. Plus op welke wijze het proces wordt 
opgestart. 

ACTIE: BMO
Agenda aanpassen.

ACTIE RuAg; i.o.m. Jos notitie t.b.v. AB over stand van zaken.

ACTIE BMO/communicatie
Presentatie met Lenferink en voor Lenferink.
Basis presentatie uit het PHO B&M d.d. 25 mei 2012.

 08 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer Verkiezingen 2012, 
regio Holland Rijnland
Ter kennisname

Voorzitter zal namens Holland Rijnland gepaste felicitatiebrief aan de 
gekozen Kamerleden uit onze regio sturen.

ACTIE: BMO
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  09 Rondvraag en Sluiting Het Dagelijks Bestuur complimenteert alle medewerkers met het 10 
jarig bestaan van RBL en met ieders bijdrage in het goed 
georganiseerde congres.

Desgevraagd wordt toegelicht dat van de honderd miljoen aan 
provinciale groengelden er nog een kleine twintig miljoen beschikbaar 
is voor projecten. Hiervan claimt Holland Rijnland zo’n vier miljoen.
Secretaris wordt verzocht om met de portefeuillehouder de heer 
Eenhoorn te onderzoeken of de projecten die vanuit Holland Rijnland 
zijn ingediend voldoen aan de criteri. Dan wel te onderzoeken wat 
nodig is om de projecten alsnog passend te maken cq de criteria 
passend aan de projecten te maken.
Parallel daaraan te onderzoeken of andere projecten alsnog voor 
provinciale (co)financiering gevonden kunnen worden.
Dit vooruitlopende op bestuurlijk overleg d.d. 17 oktober 2012 met de 
gedeputeerde..

ACTIE RuAg: A.s. maandag in werkoverleg 
Annejuul/Roelof/Xandra/Floor verder bespreken.. 

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 11 oktober 2012

de secretaris, de voorzitter,

R. van Netten            H.J.J. Lenferink 
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