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Nr. Agendapunt Besluit 

 01  Opening en vaststelling agenda 
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 02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 27 september 2012 
 Voorstel: vaststellen besluitenlijst  
 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de besluitenlijst meldt mevrouw Van Oortmerssen 
dat de RAS-subsidie van de provincie wordt verlaagd van € 1.230.985,-- 
naar € 653.133,--.  Er is een bezwaarbrief naar de provincie gezonden 
en er is bij de Rechter een voorlopige voorziening aangevraagd. Het 
standpunt van de provincie is op dit moment niet geheel helder. Na de 
schriftelijke aankondiging zijn er (ambtelijk en bestuurlijk) wisselende 
invalshoeken gecommuniceerd. Portefeuillehouder Van Oortmessen 
heeft deze ochtend hierover een gesprek met de gedeputeerde gehad. 
Indien de beschikking van de provincie niet verandert blijft er sprake 
van een stevige verlaging van de RAS-middelen.   
Om de nood voor 2013 zoveel als mogelijk te ledigen wordt aan de 
portefeuillehouders Sociale Agenda en Bestuur- en Middelen het 
volgende voorstel voorgelegd. 
Bij de provincie is een aanvraag ingediend van € 268.040,-- voor 
transitiemiddelen. Indien deze aanvraag wordt gehonoreerd dan deze 
middelen in te zetten voor de RAS 2013. 
De inschatting is dat er een (licht) positief resultaat over het boekjaar 
2012 is bij Holland Rijnland. Het Bestuur voor te stellen dit bedrag aan 
te wenden voor de RAS 2013. Verder binnen de begroting van de 
Sociale Agenda zoeken naar financiële ruimte om hiermee ook de RAS 
2013 op te kunnen hogen. Al met al met het doel om voor 2013 zo dicht 
mogelijk bij het benodigde bedrag te kunnen komen. Hierdoor ontstaat 
ruimte om voor 2013 aan de slag te gaan en is er tijd gewonnen om met 
de gemeenten naar structurele oplossingen te zoeken voor 2014 en 
verder.  
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 03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen 
uitnodigingen/ 
Uitgegane stukken/Verslagen 
 

T.a.v. brief gemeente Rijnwoude punt 3.g: In deze brief wordt 
afgeweken van de 30% sociale woningbouw. Portefeuillehouder wijst op 
de overgangssituatie van de aangesloten gemeenten en op de nieuwe in 
voorbereiding zijnde Woonvisie. Dit in de brief opnemen. 
Portefeuillehouder wordt gemandateerd om brief dienovereenkomstig 
aan te passen.  
 
Voor het overige akkoord met voorstellen. 
 

 04      Terug- en vooruitblik overleggen 
Voorstel: bespreken. 
 

Vanuit het provinciaal portefeuillehoudersoverleg Wonen, waarin de heer 
De Lange  portefeuillehouder Wienen heeft vervangen, is gebleken dat 
de provincie meer sturing wil op de woningbouwprogramma’s. De 
provincie  verwacht dat elke regio zelf voorstellen ontwikkelt voor 
temporisering cq bijstelling van het bouwscenario. 
 
12 oktober is er gesproken tussen wethouder Van der Zon met DB-leden 
Uit den Boogaard en Wienen. Afgesproken is dat de heer Van der Zon 
namens de Greenport Bollenstreek in het overhedenoverleg Greenports 
zitting neemt. 
De heer Wienen blijft deel uitmaken van het kernteam. 
 
Mevrouw Van Oortmerssen meldt dat er mogelijke een motie in het 
Algemeen Bestuur wordt ingebracht over invoeren van een DB-
portefeuillehouder duurzaamheid/milieu, o.a. met het oog op de 
afstemming met de omgevingsdienst. 
 
De heer Uit den Boogaard vraagt of het zinvol is om een presentatie te 
geven in het Algemeen Bestuur over de kantorenstrategie. Het Dagelijks 
Bestuur ziet hiervan af. 
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 05 Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net 
Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport 
Duin- en Bollenstreek (vast agendapunt) 
 
Conceptvoorstel Bestuursovereenkomsten HOV-net Zuid 
– Holland Noord 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van het conceptvoorstel aan het  
     Algemeen Bestuur aangaande de bestuursovereenkomsten 
     Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid – Holland Noord; 
2. Dit conceptvoorstel met bijbehorende  
     bestuursovereenkomsten ter advies voor te leggen aan  
     het Portefeuillehouderoverleg Verkeer en Vervoer van 16  
     november 2012; 
3. Dit conceptvoorstel met inachtneming van eventuele  
     adviezen van het Portefeuillehouderoverleg Verkeer en  
     Vervoer besluitvormend te behandelen in de vergadering  
     van het Dagelijks Bestuur van 22 november 2012; 
4. Het definitief voorstel met bijbehorende  
     bestuursovereenkomsten ter besluitvorming voor te  
     leggen aan het Algemeen Bestuur van 19 december.   

 

Portefeuillehouder heeft mandaat concept-overeenkomst op enkele 
punten in overleg met de provincie aan te passen. 
O.a. waar het gaat om borging dat de circa 450 mio euro ook 
daadwerkelijk besteed gaat worden aan het (H)OV net ZHN. 
En spoedige realisatie van R-net niveau op enkele HOV-assen. 
 
Belangijkste wijziging: 
Aan overeenkomst een bepaling toevoegen waarin opgenomen dat  bij 
niet realiseren betaling wordt opgeschort cq gedane betalingen worden 
teruggevorderd. 
Op basis van juridische advisering zal portefeuillehouder ook dit aan 
voorstel / overeenkomst toevoegen. 
 
T.a.v. RijnlandRoute informeert portefeuillehouder het Dagelijks Bestuur 
omtrent laatste stand van zaken. 
O.a. reactie gedeputeerde op MER `tussenadvies`, die constructief dit 
heeft opgepakt. 
 
 
 

 

 06   Beleidsplan leerplicht 2013-2014  
  Beslispunten: 
  Onder voorbehoud van positief advies van het    
  portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda het beleidsplan l     
  leerplicht 2013-2014 van het RBL Holland Rijnland ter  
  vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. 

 

Akkoord met voorstel, met dien verstande dat één paragraaf wordt 
toegevoegd met daarin aangegeven dat aanbevelingen van de 
samenwerkende rekenkamercommissies worden over genomen. En waar 
mogelijk op welke wijze, dan wel dat dat in het Plan van Aanpak wordt 
beschreven. 
 
Afspraken m.b.t. verwijsidex worden in het Plan van Aanpak opgepakt. 
 
Portefeuillehouder heeft mandaat tekst beleidsplan conform 
bovenstaande aan te passen. 
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  07  Evaluatie Regionaal InvesteringsFonds (RIF) 
  Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van deze evaluatie van het Regionaal 
    InvesteringsFonds. 
2.  Onder voorbehoud van positief advies van het  
     portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen het  
     Algemeen Bestuur voor te stellen: 

a. Kennis te nemen van deze evaluatie van het  
Regionaal Investeringsfonds 
b. Te constateren dat de vijf projecten waarvoor 

                         het Regionaal Investeringsfonds is opgericht  
                          in gang zijn gezet of naar de     

    besluitvormende fase op weg zijn. 
c.  De verdeelsleutel zoals deze in de  
     Beheersverordening Regionaal  
     Investeringsfonds is opgenomen in stand te  

                            laten.  

Toevoegen expliciet beslispunt dat bestedingsvoorstel RijnlandRoute niet 
in 2012 aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd. En dat dit in 
2013 zal plaatsvinden. 
Bij niet deelnemende gemeenten aan het RIF ook deel Jacobswoude van 
Kaag en Braassem noemen.  
 
V.w.b. evaluatie RIF wordt geconstateerd dat in het 
aansluitingsarrangement van de  Rijnstreekgemeenten afspraken zijn 
gemaakt over het vormgeven van een met het RIF vergelijkbare 
investeringsstrategie.  
Bestuurlijk is het signaal gegeven dat o.a. vanuit de huidige financiële 
situatie van de gemeenten er geen RIF-project wordt aangewezen.  
De heer Uit den Boogaard neemt het initiatief om dit zorgvuldig af te 
hechten. Gedacht wordt aan een brief vanuit de Rijnstreekgemeenten 
waarin de conclusie kenbaar wordt gemaakt. 
 
Voor het overige akkoord met voorstellen. 
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 08  2e Managementrapportage 2012 
 Beslispunten: 

1. in te stemmen met de 2e managementrapportage (Marap)  
    van Holland Rijnland 2012. 
2. in te stemmen met aanpassingen binnen de begroting 2012 
    met betrekking tot: 

 a. Budget van € 70.000 reserveren voor  
     voorbereidingstraject Woonvisie,  
     dekking binnen de Ruimtelijke Agenda. 
 b. Verlaging werkbudget voor 3Decentralisaties  
     van € 455.000,-- tot € 195.000 en de  
     gemeenten te vragen een bedrag van €  
     260.000 binnen hun begroting te reserveren  
     voor werkzaamheden 2013. 
 c.  De gevolgen van de CAO-onderhandelingen  
      en verhoging ABP-premie, zoals in de Marap  
      vermeld, in de begrotingen 2012 verwerken,  
      zonder verhoging van de inwonerbijdrage  
      gemeenten. Dekking hiervan vindt  
      conform de Marap plaats binnen de begroting 
      van 2012. 

           d. Kennis te nemen van de verhoging BTW van  
               19% naar 21% en de gevolgen voor 2012  
               (circa € 12.500,--) te verwerken binnen de  
               begroting 2012.  

          3.  in te stemmen met aanpassingen binnen de  
               begroting 2013 met betrekking  
               tot: 

           a. De gevolgen van de CAO-onderhandelingen  
               en verhoging ABP-premie, zoals in de Marap  
               vermeld, in de begrotingen 2013 verwerken,  
               zonder verhoging van de inwonerbijdrage  
               gemeenten. Dekking hiervan vindt  
               conform de Marap plaats binnen de begroting 
               van 2013. 
           b. De gevolgen van de BTW-verhoging van 19%  
                naar 21% voor 2013 te verwerken binnen de 
                begroting 2013. De lastenstijging van deze  
               verhoging van circa € 50.000,-- te dekken  
               door een hogere inwonerbijdrage  
               waartegenover een gelijke verhoging van de  
               compensabele BTW komt te staan, waardoor  

Akkoord met voorstel met dien verstande dat portefeuillehouder 
Financiën de opmerking heeft geplaatst richting portefeuillehouder dat 
de opwaardering van het budget voor de Woonvisie eerder had moeten 
plaatsvinden.  
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 09   REO-advies; Uitbreiding Tuincentrum De Bosrand in  
  Rijnwoude 
  Beslispunt: 
  Onder voorbehoud van het advies van het  
  Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van 14  
  november 2012, positief te adviseren over de aanvraag tot  
  uitbreiding van Tuincentrum De Bosrand in Rijnwoude. 
 

Akkoord met voorstel. 
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 10   Specifieke toewijzing seniorenwoningen in Rijnsburg 
  Beslispunten: 

1. Toestemming te verlenen om 69 seniorenwoningen van 
renovatieproject ‘complex 463 Floriante’ te Rijnsburg bij de 
eerste aanbieding toe te wijzen aan volgens afwijkende 
toewijzingsregels; 

2. De woningen te labelen voor kandidaten die 65 jaar of 
ouder zijn, of 55 jaar of ouder en een aantoonbare 
lichamelijke beperking hebben en die voldoen aan  
de rijksinkomenseis van ten hoogste 34.085 euro; 

3. De volgende rangorde bij de eerste toewijzing te (laten) 
hanteren: 

a. woningzoekenden uit Rijnsburg, Valkenburg of  
         Katwijk waarvoor geldt dat zij; 

i. een urgentieverklaring hebben  
      vanwege een lichamelijke  
     beperking; 
ii. een verhuisvergoeding van de  

     gemeente Katwijk kregen vanwege  
     een lichamelijke beperking; 
iii. een niet toe- of doorgankelijke woning 
     van Dunavie bewonen; 
iv. op de wachtlijst staan voor het     
     woonzorgcentrum van DSV en  
     ook met een zelfstandige woonruimte  
     en intensieve thuishulp vanuit DSV  
     ook geholpen zijn; 

b. eigenaar-bewoners uit Rijnsburg met een  
 beperkt eigen vermogen; 

c. overige woningzoekenden uit de regio. 
 

Akkoord met voorstel, met dien verstande dat portefeuillehouder 
mandaat heeft criteria objectief te maken t.a.v. eigen vermogen. 
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 11   Stadsvernieuwingsurgentie bewoners zorgwoningen  
  Zoeterwoude 

Beslispunten: 
1. stadsvernieuwingsurgentie te verlenen aan de  

bewoners van de te slopen woningen aan de  
Bennebroekweg 2, 8 en 10 te Zoeterwoude; 

2. als zoekprofiel vast te stellen: een twee- of 
driekamerbenedenwoning,  eventueel een etagewoning met 
lift, in Zoeterwoude. 

3. in te stemmen met bijgaande reactie aan de gemeente  
    Zoeterwoude. 

 

Akkoord met voorstel. 

  12 Agenda Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda  
 Vaststellen 

Akkoord met voorstel. 

  13 Rondvraag en Sluiting 
 
 

De heer De Lange doet melding over de stand van zaken aansluiting 
Rijnstreekhopper en maakt melding van een verschil in de tarifering van 
meerijdende passagiers.  
 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 8 november 2012 

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