BESLUITENLIJST Schriftelijke Ronde d.d. 8 november 2012
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Nr.
01

Agendapunt

Besluit

Jaarplan 2013 project 3D
Akkoord met voorstel
Beslispunten:
1. In te stemmen met het jaarplan 3D 2013.
2. het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 19
december 2012, behoudens advies van het
portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda van 14
november 2012 voor te stellen om door middel van de
eerste begrotingswijziging 2013 het bedrag van €
637.252,-- voor facilitering van de projectorganisatie
beschikbaar te stellen. Dit na positieve advisering van
het portefeuillehoudersoverleg en nadat de 15
gemeenteraden conform de gemeenschappelijke
regeling Holland Rijnland hierover zijn geïnformeerd en
in de gelegenheid zijn gesteld om van hun gevoelen
met betrekking tot deze wijziging blijk te geven. Het
bedrag van € 637.252,-- te dekken uit de gemeentelijke
bijdragen van de 15 deelnemende gemeenten van
Holland Rijnland alsmede de gemeente Boskoop, zoals
deze in het voorstel zijn verwoord.
3. het Algemeen Bestuur, behoudens advies van het
portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda van 14
november 2012 te adviseren in te stemmen met de
projectbegroting ter hoogte van € 576.840, zoals
opgenomen op bladzijde 11 van het projectplan 3D.
4. Het Algemeen Bestuur, behoudens advies van het
portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda van 14
november 2012te adviseren het verschil tussen het
bedrag voor het faciliteren van de projectorganisatie en
de projectbegroting, opgenomen op blz. 11 van het
jaarplan 2013 ten bijdrage van € 60.412 ‘in depot’ te
houden voor het project
voor onverwachte ontwikkelingen en –kosten, dit depot
wordt alleen ingezet na goedkeuring van de
gemeenten.
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02

Inzet educatie 2013
Beslispunten:
Onder voorbehoud van het advies van het
portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 14
november aanstaande in te stemmen met:
1. de inzet voor educatie, zoals voorgesteld in het
2. overzicht in bijlage 1;
3. het vastleggen van de inzet van de middelen
educatie 2013 in productovereenkomsten met de
betrokken regionale opleidingscentra.

Akkoord met voorstel

03

Subsidieaanvraag regeling Cultuurnetwerker 2013-2016 Akkoord met voorstel
Beslispunten:
1. Onder voorbehoud van het advies van het PHO Sociale
Agenda van 14 november aanstaande, in te stemmen
met de subsidieaanvraag Cultuurnetwerkers 2013-2016
(bijlage 1);
2. Deze aanvraag zo spoedig mogelijk en vóór 31
december 2012 bij de de provincie Zuid-Holland in te
dienen.

04

Ontwikkelingen Regionale Agenda Samenleving (RAS)
Akkoord met voorstel
Beslispunten:
Het PHO Sociale Agenda en het PHO Bestuur & Middelen
verzoeken om:
1. kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen RAS
2013 en deze te bespreken (bijlage 1);
2. richting te geven over mogelijkheden om het budget
RAS 2013 aan te vullen om het zorgniveau op peil te
houden (bijlage 2).
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06

Agendapunt
Juridisch traject Regionale Agenda Samenleving (RAS)
2013
Beslispunten:
1. Mevrouw A.W.M. Hogervorst en mevrouw M. de Vries
Hoogerwerff aan te wijzen als
procesvertegenwoordigers inzake het awbbezwaarschrift en het verzoek om voorlopige
voorziening ten aanzien van de RAS;
2. Het ingediende bezwaarschrift en verzoek om
voorlopige voorziening inzake RAS aan te houden om de
uitkomsten van bestuurlijk overleg met gedeputeerde af
te wachten;
3. Bijgevoegde conceptbrief over het aanhouden van de
voorlopige voorziening vast te stellen en deze te
verzenden aan de Rechtbank.

Afwijzing subsidieverzoek Prof. Dr. Leo Kanner
Onderwijsgroep
Beslispunten:
1. Het subsidieverzoek van Prof. Dr. Leo Kanner
Onderwijsgroep van 29 augustus 2012 af te wijzen
(bijlage 1).
2. Bijgevoegde brief aan Prof. Dr. Leo Kanner
Onderwijsgroep vast te stellen (bijlage 2).

Besluit
Akkoord met voorstel
Een juridisch traject is voorbereid. De bij het voorstel behorende
concept-brief is inmiddels verstuurd naar de rechtbank.

De heer De Lange uit zijn zorgen over de budgettaire
ontwikkelingen rond de mogelijke halvering van de RAS-gelden van
de provincie. Het stuk met de stand van zaken zal sterk worden
beïnvloed door de uitkomst van het gesprek met de provincie welke
op 9 november plaats vindt. Het lijkt de heer De Lange goed om de
DB en PHO-leden snel over de uitkomst van dit gesprek te i
informeren. Dit geeft de mogelijkheid om in het
portefeuillehoudersoverleg van volgende week een gezamenlijke
strategie richting de provincie af te spreken.
ACTIE STAFBUREAU – Zodra meer bekend is over de uitkomst
van het gesprek met de provincie van morgen DB-leden
informeren over uitkomst.
Akkoord met voorstel
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Besluit

Nagezonden stuk
Akkoord met voorstel
Tarieven Regiotaxi Holland Rijnland 2013
Beslispunten:
ACTIE IRIS – Zij kan door met het voorstel
Voor 2013 de volgende tarieven voor de Regiotaxi Holland
Rijnland vast te stellen. In verband met de aansluiting van de
Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude gaan de
tarieven vanaf 1 januari 2013 voor alle gemeenten in de regio
gelden.
Beslispunten:
1. Kostprijs per zone exclusief BTW € 4,789. Inclusief BTW
bedraagt de kostprijs
€ 5,076;
2. Tarieven voor Wmo geïndiceerden onder de 65 jaar €
0,55 per zone en voor 65+ Wmo geïndiceerden € 0,35;
3. Klanttarief per zone € 2,60 inclusief BTW (afgerond van
2,581; exclusief BTW bedraagt het klanttarief € 2,436)
4. De nachttarieven worden per zone voor alle categorieën
met € 1,00 per zone verhoogd.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 6 december 2012
de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink

5

