BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 17 januari 2013
Aanwezig:

L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (voorzitter), C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen,
Roelof van Netten (secretaris) Carmen van Schayk (teamleider Stafbureau bestuurlijke zaken)

Afwezig:

H.B. Eenhoorn, J.B. Uit den Boogaard

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

-

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 20 december 2012
Voorstel: vaststellen besluitenlijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. Uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma. De
aanvraag is getoetst en in overleg met de portefeuillehouder Groen
aangepast.

03

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

Brief I05. Uit het advies blijkt niet of de reactie tijdig is ingediend. Is dat
gebeurd? Betreft brief provincie (bureau subsidies) tot het aanleveren
van de stand van zaken van een project waarvoor subsidie is verleend
(kanoroute)
ACTIE: RuAg
Nagaan en terugkoppelen voor volgende DB-vergadering aan secretaris.

04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

De heer De Lange meldt dat de stuurgroep HOV is uitgesteld. Dit met ’t
oog op nadere studie tracé ringvaart (Lisse Haarlemmermeer).
Stuurgroep Duinpolderweg gaat wel door.
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Nr.
05

Agendapunt

Besluit

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOVnet Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting
Greenport Duin- en Bollenstreek (vast agendapunt)

Akkoord met voorstel.

Definitief voorstel Bestuursovereenkomsten HOV-net
Zuid – Holland Noord
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de definitieve
bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar
Vervoer-net Zuid – Holland Noord;
2. Kennis te nemen van het conceptvoorstel aan het
Algemeen Bestuur aangaande de
bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar
Vervoer-net Zuid – Holland Noord;
3. De definitieve bestuursovereenkomsten ter
kennisgeving voor te leggen aan het
Portefeuillehouderoverleg Verkeer en Vervoer van 15
februari 2013;
4. Het definitief voorstel met bijbehorende
bestuursovereenkomsten ter besluitvorming voor te
leggen aan het Algemeen Bestuur van 27 maart 2013

De heer Wienen vraagt of de wijze waarop de betaling van de bijdragen
is geregeld en het feit dat geen rente wordt betaald een voortzetting is
van de eerder gemaakte afspraken in het kader van de vorige
overeenkomst.
De heer Van Netten meldt dat dit het geval is. Door de gekozen
benadering wordt de discussie zoals destijds bij de overeenkomst RGLwest niet herhaald. Terwijl nu volstrekt duidelijk is hoe met rente wordt
omgegaan.
De heer De Lange meldt dat Zoeterwoude op collegeniveau heeft
ingestemd met de bestuursovereenkomst.
De heer Wienen meldt dat het verzoek om een second opinion van de
raad van Katwijk nog loopt.
De heer De Lange dat er 23 januari overleg is tussen de minister en de
regio’s over de taakstelling van het rijk en de effecten daarvan op de
lopende projecten zoals de RijnlandRoute.
Juridische advisering heeft plaatsgevonden door het SP71. Dit is niet in
de vorm van een separaat juridisch advies, maar de juridische kennis is
ingebracht in het onderling overleg/onderhandeling met de provincie.
ACTIE: RuAg: er was dus enige discussie over hoe het nou zat met de
rente en bijdragen ten opzichte van de vorige overeenkomst.
Kloppen bovenstaande constateringen?
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06

Uitgangspunten begroting 2014
Akkoord met voorstel.
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van het schrijven d.d. 18 december 2012
van de werkgroep financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in
Holland Rijnland.
2. Bijgaande voorstel met de uitgangspunten begroting 2014
in het Algemeen Bestuur ter vaststelling voor te leggen,
nadat het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen
hierover heeft geadviseerd.

07

Inwerkingtreding zesde wijziging Gemeenschappelijke
regeling Holland Rijnland
Kennisnemen van:
de besluitvorming van de zesde wijziging van de
Gemeenschappelijk regeling Holland Rijnland door de
deelnemende gemeenten.

Voor kennisgeving aangenomen.
Daarbij maakt het Dagelijks Bestuur wel de kanttekening dat het evident
is dat mocht in een situatie een gemeente (bijvoorbeeld in het
portefeuillehoudersoverleg) van mening zijn dat een zaak niet van
ondergeschikt belang is, de basishouding van het Dagelijks Bestuur is
dat daarin wordt mee gegaan.
ACTIE: stafbureau
Brief aan Rijnwoude opstellen en melden in PHO B&M, dat het
vanzelfsprekend is voor het DB dat omstreden zaken niet ondergeschikt
zijn.

3

Nr.
08

09
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Besluit

Wijze van berekening eigen bijdrage Wmo geïndiceerde Akkoord met voorstel en bij beslispunt 2 de ingangsdatum voor de
reizigers Regiotaxi Holland Rijnland
klanttarieven te bepalen op 1 januari 2014.
Beslispunten:
Onder voorbehoud van een positief advies van zowel het
portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda als het
portefeuillehoudersoverleg Verkeer te besluiten
1. het uitgangspunt dat alle klanten van de Regiotaxi ín de
taxi hetzelfde tarief per klantgroep (OV, 65+, 65-,
nachttarief) betalen te handhaven;
2. de berekening van het klanttarief voor Wmo geïndiceerde
reizigers te relateren aan de huidige OV tarieven en deze in
te laten gaan per een nader te bepalen datum te weten 1
juli 2013 of 1 januari 2014;
3. advisering over beleidsinhoudelijke onderwerpen de
Regiotaxi aangaande in het vervolg plaats te laten vinden
door zowel het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda
als het portefeuillehoudersoverleg Verkeer.
Stadsvernieuwingsurgenten Trekvaartplein te Leiden
Akkoord met voorstel
Beslispunten:
1. stadsvernieuwingsurgentie te verlenen aan maximaal vijf
(extra) huishoudens van het Trekvaartplein, dus maximaal
tien in totaal;
2. het zoekprofiel op individuele basis nader te laten bepalen,
maar dit uit te breiden met eengezinswoningen (binnen de
passendheidscriteria).
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Huisvesten bijzondere doelgroepen
Akkoord met voorstel
Beslispunten:
1. voor de toewijzing aan bijzondere doelgroepen in 2013 125
woningen beschikbaar te stellen volgens het contingent per
instelling in bijlage 1;
2. bij de toewijzing van onder 1 genoemde woningen aan
woningzoekenden uit bijzondere doelgroepen voorrang te
verlenen; er is sprake van directe bemiddeling.
3. in te stemmen met de wijzigingen in de uitvoering van het
toewijzingsbeleid, te weten:
a. bij bemiddeling vermelden dat een cliënt
huurschuld of
betalingsachterstand heeft;
b. cliënten alleen woonruimte toewijzen via directe
bemiddeling en niet
langer zelf met voorrang laten reageren.
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Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringsprogramma
Akkoord met voorstel
Regionaal Verkeer en Vervoer Plan
Beslispunten:
De heer De Lange te mandateren om enkele wijzigingen door te voeren.
Behoudens advies van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer 1. De volgende zaken moeten worden aangepast:
te besluiten
- OV 10 onder C: Het projectbureau Rijn Gouwelijn bestaat niet meer.
1. bijgaande geactualiseerde projectenbladen behorende bij
Vervangen voor de juiste term.
het Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en Vervoer
- FB1 onder H: het aantal uur voor 2013 corrigeren in 200 of 50. Nu
Plan 2011-2015 vast te stellen;
staat er dat de uurbesteding van Holland Rijnland 200 50 is.
2. als bijlagen aan het UP RVVP toe te voegen de
- AU9: de zinsnede onder a “de beoogde aansluiting moet passen in
uitvoeringsprogramma’s OV-visie en Fiets en de actualisatie Noordelijke randweg Rijnsburg” vervangen door “moet niet in de weg
van het Programma Ontsluiting Greenport en
staan aan de Noordelijke randweg Rijnsburg”.
daarmee grotendeels samenhangend het laten vervallen
van de volgende projectbladen:
2. niet meer actieve overlegstructuren te schrappen.
FI1 Regionaal fietsnetwerk, betrokken bij FI5 UP Fiets
FI2 Gemeentelijk fietsnetwerk, idem
FI3 Fietsbereikbaarheidsplan OV met regionale afstemming,
idem
FI4 Fietssnelweg Leiden – Den Haag, idem
ACTIE: RuAg
OV1 Station Sassenheim, is gerealiseerd en vervalt
De genoemde zaken met Leendert aanpassen.
OV5 RijnGouwelijn West, OV 5-OV9 worden betrokken bij
het UP OV Visie
OV6 RijnGouwelijn Oost, idem
OV7 Verhoging frequentie spoor Leiden – Utrecht, idem
OV8 Hoogwaardig openbaar vervoer Duin- en Bollenstreek,
idem
OV9 HOV N207-Noord, idem
AU9 Aansluiting A44 - Flora Holland, AU9 en AU17-AU26
worden opgenomen in de
actualisatie POG
AU17 Noordelijke randweg Voorhout, idem
AU18 Route Zuidkennemerland (N205-N206), idem
AU19 Aanpassing aansluiting Postviaduct, afrit 6 A44, idem
AU20 Noordelijke randweg Katwijk/Rijnsburg in relatie tot
afritten A44, idem
AU21 Knooppunt Nagelbrug, idem
AU22 Knooppunt Piet Gijzenbrug, idem
AU23 Verbeteren doorstroming N207 en kruispunt
N207/N208, idem
AU24 Herinrichting N208, idem
6
AU25 Verkeersafwikkeling rotondes Sassenheim/ N443,
idem
AU26 Verkeersafwikkeling rotondes Noordwijk en

Nr.
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Subsidieaanvragen in het kader van de Brede Doel
Akkoord met voorstel
Uitkering (BDU) 2014
Beslispunten:
Behoudens advies van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer
1. bijgaande subsidievoorstellen in het kader van de Brede
Doel Uitkering, regionale projecten en projecten Duurzaam
Veilig beide voor het jaar 2014, vast te stellen. Het betreft
de subsidievoorstellen:
- Duurzaam Veilig 2014 (bijlage 3)
- Brede Doeluitkering regionale infra projecten
2014 (bijlage 4)
2. de vrijgekomen financiële middelen door het niet doorgaan
van enkele projecten of lager uitgevallen afrekening, te
betrekken bij de subsidieaanmelding voor 2014 en het
totaalbedrag van € 221.182 over de volgende projecten te
verdelen:
- Drempels Parallelweg Hoogmade, vrijval € 7.050
- Duurzaam veilige inrichting Jonge
Zevenhovenseweg –Kousweg Nieuwkoop, € 50.620
- Infrastructurele maatregelen in verblijfsgebieden
Rijnwoude, € 21.408
- RGL Halte / inrichting Stationsgebied
Hazerswoude-Koudekerk, Rijnwoude € 142.104
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Concept-agenda’s van de portefeuillehoudersoverleggen De heer Wienen meldt dat hij niet aanwezig kan zijn bij het PHO Ruimte
Economische Zaken, Ruimte, Verkeer en Vervoer,
op 13 februari.
Sociale Agenda en Bestuur en Middelen
Ter vaststelling
Secretaris wordt verzocht te bezien of de heer Eenhoorn dan wel de heer
Uit den Boogaard het onderdeel Wonen kunnen voorzitten. Mocht dat
niet mogelijk zijn dan kan de heer Lenferink de honneurs waarnemen.
ACTIE RUIMTE: toch kijken of Uit den Boogaard dit deel kan
voorzitten. Of dat Eenhoorn hele vergadering kan doen.
Lukt dat niet; dan Lenferink.
Voor PHO B&M, het agendapunt #Kracht15 schrappen.
Voorgesteld wordt om het PHO B&M schriftelijk af te doen, tenzij één
van de gemeenten verzoekt de vergadering door te laten gaan.
ACTIE: Stafbureau

14

Concept-agenda vergadering van het Algemeen Bestuur Aan de agenda moet de benoeming van een nieuw DB-lid worden
d.d. 27 maart 2013 Ter vaststelling
toegevoegd. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.
Er is met de college in de Leidse Regio gesproken over een mogelijke
kandidaat.
Mandaat aan de heer Lenferink om op basis van voordracht cluster
Leidse Regio voorstel aan Algemeen Bestuur te doen.
Vergadering Algemeen Bestuur waarin formele aanwijzing kan
plaatsvinden is eind maart. Gelet op alle ontwikkelingen in de sociale
agenda en in het bijzonder de drie decentralisaties zal het voorstel zijn
dat de betreffende kandidaat vooruitlopend op de aanwijzing door het
Algemeen Bestuur reeds als (inkomend) DB-lid de taken op zich neemt.
ACTIE: Stafbureau

12

Rondvraag en Sluiting

De heer Van Netten meldt dat de heer Lamboo langere tijd afwezig zal
zijn. In overleg met de portefeuillehouder de heer Wassenaar zal
vervanging worden geregeld.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 31 januari 2013
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de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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