
 

 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 22 november 2012 

 
 
Aanwezig: H.B. Eenhoorn, L.A.W. de Lange, E. van Oortmerssen-Schutte, H.J.J. Lenferink (voorzitter), J.B. Uit den Boogaard, J. Wienen, 

Mevrouw R. van Gelderen (punt 4a) M. Hogervorst, C. van Schayk (Holland Rijnland)  
 
 
Afwezig: C.J.M.W. Wassenaar 
 
  

Nr. Agendapunt Besluit 

 01  Opening en vaststelling agenda 
 

 

 02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 25 oktober 2012 en 
schriftelijke ronde van 8 november 2012 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst  
 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld 

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

Akkoord met voorstellen 
 
T.a.v. I 11 Duin, Horst en Weide wordt opgemerkt dat aandacht nodig is 
voor omvang mede-financiering. In een volgende vergadering in het DB 
bespreken. 
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 04      Terug- en vooruitblik overleggen 
Voorstel: bespreken. 
 

De heer De Lange meldt dat tijdens het Portefeuillehoudersoverleg 
Sociale Agenda gesproken is over de tariefstelling van het Collectief 
vraagafhankelijk vervoer (CVV). Naar aanleiding van deze discussie is 
ambtelijk snel aanvullende informatie verstrekt, waarvoor dank. 
Tijdens het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer is 
afgesproken is dat deze tariefstelling voor een half jaar wordt 
vastgesteld en dat de discussie over nieuwe tarieven inclusief 
rekenvoorbeelden nog volgt in 2013. 
 
De heer De Lange heeft overleg gehad met het bedrijfsleven. Het 
bedrijfsleven is verbaasd over de teneur in de media dat het belang van 
Holland Rijnland ter discussie staat omdat zij juist erg tevreden zijn. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

04a Mondelinge terugkoppeling van gesprek met 
gedeputeerde inzake de RAS-subsidie d.d. 9 november 
2011  
 - Advies Portefeuillehoudersoverleg 
 - En nog te ontvangen: brief inzake nieuwe subsidie PZH per 1 
    juli 2013 (wordt 20 november 2012 nagezonden) 
 
Regionale Agenda Samenleving (RAS) 

Beslispunten: 
1. te besluiten het bezwaar tegen het besluit van de  
      provincie inzake RAS 2013 voort te zetten op basis  
      van bijgevoegde risicoanalyse (bijlage 1);  
2. te besluiten het verzoek om voorlopige voorziening  
      inzake RAS 2013 in te trekken op basis van de  
      risicoanalyse (bijlage 1) en bijgevoegde conceptbrief  
 hiertoe vast te stellen (bijlage 2); 
3. in te stemmen met bijgevoegde aangepaste  
     begroting van RAS-projecten in 2013 (bijlage 3); 
4. bijgevoegde conceptbrieven aan de uitvoerende  
     instellingen vast te stellen (bijlage 4).  
5. het AB te verzoeken om in te stemmen met het    
     aanwenden van een mogelijk positief rekenresultaat  
     over 2012 voor het inkopen van preventieve  
     jeugdzorg in 2013 conform bijgevoegd voorstel  
     (bijlage 5). 

 
 

Akkoord met het voorstel 
 
 
Mevrouw R. van Gelderen geeft een toelichting op de bestuurlijke 
ontmoeting van 9 november 2012 met de provincie over de RAS-
subsidie en de directe aanleiding voor die overleggen. De provincie 
probeert in overleg met de regio budgetten veilig te stellen voor de 
activiteiten die ontplooid worden binnen de regio voor de RAS. De 
activiteiten binnen deze regio zijn erg succesvol gebleken. 
Voor 2013 lijken de financiële problemen opgelost; voor 2014 en 
volgende jaren moet eerste kwartaal 2013 nader besloten worden over 
financiering van de activiteiten vanuit de gemeenten. 
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 05 Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net 
Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport 
Duin- en Bollenstreek (vast agendapunt)  
 

De heer De Lange geeft aan dat voor het HOV-net de planning voor het 
einde van het jaar niet gehaald wordt. De stukken worden ingebracht in 
de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 maart 2013. 
Er is verder een overleg geweest met de gedeputeerde over de zorg dat 
de overeenkomsten mogelijk niet ondertekend zouden worden. Er is aan 
de gedeputeerde geadviseerd één op één gesprekken te voeren. 
 
Stuurgroep RijnlandRoute. Extra bezuinigingen lijken de RijnlandRoute 
niet te raken. Maar er moeten wel meters gemaakt worden. Second 
opinion van de raad van Katwijk mag dan ook niet leiden tot een 
vertraging. 
 
Inzake de Duinpolderweg is geconstateerd dat staten- en raadsleden 
niet meer aangehaakt zijn. Er komt een informatiebijeenkomst om hen 
bij te praten. 

 

 06 Uitvoeringsprogramma openbaar vervoer Holland 
Rijnland  
Beslispunten: 

1. Het Uitvoeringsprogramma openbaar vervoer (UP OV)  
    Holland Rijnland vast te stellen;  
2. Het UP OV ter kennis name aan te bieden aan het  
   Algemeen Bestuur;  
3. Het UP OV ter kennis name aan te bieden aan  
   Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;  
4. In te stemmen met het uitvoeren van een verkenning naar  
   de OV-corridor Leiden – Leiderdorp;  
5. In te stemmen met het uitvoeren van een verkenning naar  
   de OV-corridor Hillegom – Nieuw Vennep (tot maximaal €  
   40.000,- voor beide verkenningen samen).  
 

Akkoord met voorstel 
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 07 Concept jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 
2011/2012 
Beslispunten: 

1. In te stemmen met bijgevoegd concept-jaarverslag  
   Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland  
   2010/2011 (bijlage 1). 
2. De portefeuillehouder te mandateren het definitieve  
   jaarverslag vast te stellen voor verzending aan AB. 

 

Akkoord met voorstel 

 08 Biobased Economy in de regio Holland Rijnland 
 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 09 Adhesieverklaring Subsidieaanvraag Cultuureducatie 
met Kwaliteit namens 17 gemeenten  
Beslispunten: 
Onder voorbehoud van de instemming van het 
portefeuillehoudersoverleg van 12 december 2012 met 
betrekking tot de subsidieaanvragen Cultuureducatie met 
Kwaliteit 2013-2016, in te stemmen met de ondertekening van 
de adhesieverklaring (bijlage 1) door het Dagelijks Bestuur 
namens de gemeenten van Holland Rijnland en tevens Boskoop 
en Wassenaar. 
 

Akkoord met voorstel 
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 10 Werkplan 3D en begrotingswijziging  
Het voorstel zoals bijgevoegd is ter advisering aan het 
Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda voorgelegd. 
Naar aanleiding van deze bespreking zal ten behoeve van DB-
bespreking een notitie worden nagezonden. 

 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het van het project 3D jaarplan  
   2013 zoals vastgesteld door het  
   portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda op 14  
   november 2012 en dat de uitvoering van dit jaarplan  
   wordt belegd bij Holland Rijnland. 
2. Kennis te nemen dat de projectbegroting 3D voor  
   2013 € 637.252,-- bedraagt voor de facilitering van  
   de projectorganisatie en dat dit bedrag wordt gedekt  
   door een afzonderlijke bijdrage van de 15  
   deelnemende gemeenten en de gemeente Boskoop en 
   verdeeld zoals in de projectbegroting is verwoord.  
3. Door middel van de eerste begrotingswijziging 2013,  
    op basis van artikel 32 lid 2 van de  
    Gemeenschappelijke Regeling, het bedrag van €  
    637.252 voor het 3D project in de begroting van  
    Holland Rijnland opnemen met als dekking de  
    afzonderlijke gemeentelijke bijdragen. 

 

Akkoord met voorstel met dien verstande dat er nogmaals kritisch 
gekeken wordt naar de besluittekst. Besluittekst voorleggen aan de 
Voorzitter 
 
Verder wordt gemeld dat in het stuk de gevolgen van het regeerakkoord 
zo veel mogelijk zijn meegenomen. 
 
 

 11 Concept Agenda van het Algemeen Bestuur d.d. 19 
december 2012  
  Vas stellen agenda van het Algemeen Bestuur    
 

 
Agenda voor het AB wordt vastgesteld met dien verstande dat het punt 
inzake het HOV doorgeschoven wordt naar 27 maart 2013. 
 
 

12 Concept-verslagen Portefeuillehoudersoverleggen 
Sociale Agenda en Bestuur en Middelen 
Ter kennisname 
 

Voor kennisgeving aangenomen 
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 13 Rondvraag en Sluiting 
 
 

Mevrouw van Oortmerssen-Schutte meldt dit haar laatste DB-
vergadering is. Zij spreekt haar dank uit voor een constructieve 
samenwerking en meldt dat zij bijzonder trots is wat er bereikt is binnen 
het sociale domein. Ze benadrukt dat dit nooit had gekund zonder de 
inzet van de ambtenaren van Holland Rijnland. Complimenten! 

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

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