BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 6 december 2012
Aanwezig:

L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (voorzitter), J.B. Uit den Boogaard, C.J.M.W. Wassenaar J. Wienen,
M.J. Lamboo (secretaris plv) E. Kiers (Ruimtelijke Agenda - verkeer en vervoer)

Afwezig:

H.B. Eenhoorn

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 22 november 2012
Voorstel: vaststellen besluitenlijst

Besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

03

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

Akkoord met voorstellen
Brief 03m. Heer Wienen meldt dat de verkorting van de opname tijd van
bijzondere doelgroepen zou kunnen gaan leiden tot een hogere druk op
de woningvoorraad.
Brief 03s. Zodra college van de gemeente Oegstgeest is gevormd kan
worden gesproken over de vertegenwoordiging in het bestuur.
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Nr.
04

Agendapunt

Besluit

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

De heer Uit den Boogaard meldt dat in de bijeenkomst van de Kamer
van Koophandel door de Kamer is uitgesproken dat het
samenwerkingsorgaan wel moet blijven.
Teruggeblikt wordt op de raadsledenbijeenkomst van 4 december over
de profilering en positionering van Holland Rijnland. Er zijn veel
positieve geluiden gehoord over de bijeenkomst.
De heer Wienen blikt terug op de Stedenbaan bijeenkomst.
Op 17 december a.s. is er een informatieavond over de Duinpolderweg,
georganiseerd door de provincie Noord-Holland.

05

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net Besluitvorming wordt voorbereid voor het AB van 27 maart 2013.
Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport Een bestuursovereenkomst wordt opgesteld met alle gemeenten als
Duin- en Bollenstreek (vast agendapunt)
ondertekenaars.
Verder moet de beheerverordening RIF worden aangepast met de 2e
tranche RIF.
a. RijnlandRoute - stand van zaken ontwerpopDaarnaast moet een bestuursovereenkomst met de provincie worden
timalisaties
opgesteld. .
b. Besluitvorming en scenario's RIF II
Portefeuillehouder de Lange geeft een uiteenzetting over de stand van
zaken van de inpassingmaatregelen bovenop het vastgestelde tracé
Zoeken naar Balans Optimaal voor de Rijnlandroute Het DB constateert
hiermee dat aan de vraag van het Algemeen bestuur om te zorgen voor
een optimalisering van de inpassing, wordt voldaan.
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06

Deelname aan Pilot Vrijetijdslandschap
Beslispunten:
1. in te stemmen met deelname aan de Pilot
Vrijetijdslandschap Leidse Ommelanden.

Akkoord met voorstel met dien verstande dat de grondgebiedgemeenten
hier ook vooraf mee in stemmen.
Deelname aan deze pilot wil niet zeggen dat wij ook middelen
beschikbaar gaan stellen voor een vervolg.

07

Reactie op nota van beantwoording actualisatie PSV

Actie met voorstel. Vooraf zal portefeuillehouder zijn inspreektekst
rondzenden aan de overige DB-leden.

1. In te spreken tijdens de hoorzitting over de actualisatie
Provinciale Structuurvisie op 19 december 2012 over het
onderwerp detailhandel: PDV-lokatie in de Noordelijke
Bollenstreek en over uitbreiding van de regels omtrent PDV;
2. De portefeuillehouder Economische zaken van Holland
Rijnland hierover het woord te laten voeren namens het
Dagelijks Bestuur.
08

Rondvraag en Sluiting

Heer Wassenaar meldt dat hij een gesprek heeft gehad met de
verhuurder van het kantoorgebouw. Organisatie is in gesprek met de
verhuurder over onder meer de verwarmingen en over een verbetering
van de toiletruimten. Verhuurder heeft hiervoor een voorstel neergelegd
en daarbij tevens voorgesteld het huurcontract aan te passen voor een
nieuwe periode van 10 jaar. Medegedeeld is door de portefeuillehouder
dat een verlenging van het contract op dit moment opportuun is en nu
niet wordt aangegaan. Huidig contract loopt tot 1 april 2016.
Verhuurder zal wel zijn verplichtingen mbt het gebruik van het gebouw
moeten nakomen.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 17 januari 2013
de secretaris,

de voorzitter,

3

R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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