
 

 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 31 januari 2013 

 
 
Aanwezig: L.A.W. de Lange, C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen (plv. voorzitter), H.B. Eenhoorn, J.B. Uit den Boogaard, mw A. Baas (2e plv. 

secretaris), C. van Schayk (teamleider Stafbureau bestuurlijke zaken) 
 
Afwezig:  H.J.J. Lenferink (voorzitter), R. van Netten (secretaris)  
 
  
 

Nr. Agendapunt Besluit 

 01  Opening en vaststelling agenda 
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 17 januari 2013 en 
vertrouwelijke besluitenlijsten 
 

De besluitenlijst van 17 januari 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De vertrouwelijke besluitenlijsten van 22 november en 20 december 
2012 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

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

De zienswijzen over de Huisvestingsverordening (brief I 13 en I 14) 
worden meegenomen in het proces.  
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Nr. Agendapunt Besluit 

 04      Terug- en vooruitblik overleggen 
Voorstel: bespreken. 
 

De heer Wienen zal in plaats van de heer De Lange het 
Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer voorzitten op 15 februari 
a.s. 
De heer Wienen vervangt ook de heer De Lange bij de bijeenkomst van 
de raadscommissie in Leiderdorp van 5 maart om de brief van Holland 
Rijnland toe te lichten. 
De heer Wienen checkt of Leo van Zon naar het Greenport 
Zuidvleugeloverleg gaat op 14 februari. 
 
Mevrouw Hogervorst zal met mevrouw Van Gelderen overleggen of zij 
het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda zal voorzitten. Mocht dat 
niet het geval zijn, dan zal de heer Uit den Boogaard dat doen. 
 
De procedure voor invulling van de vacature in het DB als gevolg van 
het vertrek van de heer De Lange wordt in gang gezet. 
 
ACTIE: SoAg 

 05  Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV- 
 net Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting 
Greenport Duin- en Bollenstreek (vast agendapunt) 
 
 Memo RIF RijnlandRoute - 1e en 2e tranche 
 

De heer De Lange licht het memo kort toe. De besluitvorming over de 
RijnlandRoute wordt behandeld in het AB van 20 juni. Het HOV-pakket 
komt wel in het AB van 27 maart a.s. 
 
De heer Wienen meldt de ontwikkelingen over de second opinion van de 
raad van Katwijk. Het gaat vooral om de aansluiting van de 
Rijnlandroute op de Duinvallei. Hij heeft vertrouwen in het overleg  met 
de provincie hierover. 
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 06   Afwijkende toewijzing woonwagenstandplaats  
  Beslispunten: 

Niet in te stemmen met het verzoek om één van de zeven  
woonwagenstandplaatsen aan de Persant Snoepweg te  
Leiderdorp op basis van hardheid door directe bemiddeling te 
mogen toewijzen. 

 
 

Aangehouden. 
 
Er wordt mandaat verleend aan de heer Wienen om te overleggen met 
de gemeente Leiderdorp of er openbare orde-aspecten zijn aan het niet 
toepassen van de hardheidsclausule. 
 
Aan de secretaris is gevraagd uit te zoeken wat het effect is van 
toewijzing van een standplaats terwijl het een koopwagen betreft en de 
mogelijkheid van koop niet vaststaat. 
 
Het voorstel wordt volgend DB opnieuw geagendeerd. 
 
 
ACTIE: RUAG 

 07   Vestiging van een kringloopwinkel, Action en Xenos op  
  de Baanderij in Leiderdorp 
  Beslispunten: 

1. Een positief REO-advies te geven met betrekking tot de  
    vestiging van een kringloopwinkel op de Baanderij in  
   Leiderdorp 
2. Een negatief REO-advies te geven met betrekking tot de  
    vestiging van een Action en Xenos op de Baanderij in  
    Leiderdorp 
3. Beide besluiten voor te leggen ter advisering aan het  

  Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 
 

Na uitvoerige discussie en in lijn met eerder vastgesteld beleid en eerder 
gemaakte afspraken, wordt dit voorstel zo aan het 
Portefeuilehoudersoverleg EZ voorgelegd. 
 
De heer Wassenaar heeft aangegeven dat hij zich niet kan vinden in het 
feit dat er ruimten leegstaan, terwijl met het huidige verstigingsklimaat 
enige soepelheid bij de toepassing van het beleid op zijn plaats is. 
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  08  Volgende fase Holland Rijnland Biobased  
 Beslispunten: 

1.  Kennis te nemen van de eindrapportage 1A van de  
     Kennisalliantie over Holland Rijnland Biobased en in te  
     stemmen met het voorliggende Plan van Aanpak Holland  
     Rijnland Biobased voor fase 1B, uitgevoerd in 2013; 
2.  De Ruimtelijke Agenda de opdracht te geven binnen het  
     afdelingsbudget van 2013 hiervoor een bedrag te  
     reserveren van €27.500,- als medefinanciering voorfase  
     1B; 
3. Op basis van de positieve resultaten uit fase 1A de  
      intentie uit te spreken om als regio een financiële  
      stimuleringsregeling Holland Rijnland Biobased op te  
      zetten, om zodoende tot versnelling te komen in de  
      clustervorming; 
4. De mogelijkheden voor een stimuleringsregeling voor te  
      leggen aan het Algemeen Bestuur van 27 maart 2013 en  

hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 
150.000,-. De secretaris opdracht te geven de 
eerstvolgende vergadering een voorstel te doen m.b.t. 
dekking (binnen de begroting 2013 cq onder voorbehoud 
t.l.v. positief rekening resultaat). 

 

DB ziet het belang van de ontwikkelingen, maar heeft ook een aantal 
vragen, onder meer over op basis waarvan Holland Rijnland hierin 
acteert. Aansluiting op de gemeenschappelijke regeling moet nader 
geduid worden in het AB-voorstel, dat eind februari in het DB moet 
liggen. Daarin ook  rol en betrokkenheid pho's meenemen. 
 
Akkoord met de beslispunten 1 en 2, beslispunten 3 en 4 aanhouden 
ter nadere uitwerking en onderbouwing   
 
Aan de secretaris wordt opdracht verstrekt om met een voorstel te 
komen over de juridische afbakening indien nodig. 
Tevens wordt gevraagd de mogelijkheden van een stimuleringsregeling 
en het bedrag te onderzoeken en een voorstel voor te bereiden. 
 
 
 
ACTIE: RuAg 

 09  Vorming Holland Space Cluster  
 Beslispunten: 

1. In te stemmen met het (concept) programma Holland  
      Space Cluster als basis voor het opzetten van het Holland 
      Space Cluster 
2. De intentie om bij te dragen aan het Holland Space  
      Cluster over te brengen in de tweede ‘stakeholderslunch’  

Holland Space Cluster door de portefeuillehouder 
Economische Zaken namens het Dagelijks Bestuur van 
Holland Rijnland.  

 

Akkoord met voorstel. 
 

                                                                                                     4                                                                       



 

                                                                                                     5                                                                       

Nr. Agendapunt Besluit 

 10   Jaarverslag jongerenloket  
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag Jongerenloket  
       Holland Rijnland 2012.  
2. In te stemmen met de voorgestelde planning om te  

komen tot een opdrachtformulering voor de periode 
vanaf 1 januari 2014 en hiertoe de begeleidingsgroep 
Jongerenloket de opdracht te verlenen te starten met 
uitwerking van opties, behoudens advies van het 
portefeuillehoudersoverleg van 13 februari 2013.  

 

Akkoord met voorstel. 

 11   Samenwerkingsovereenkomst met de Inspectie van het 
  Onderwijs 
 Beslispunten: 

1. besluiten om aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst 
     tussen Holland Rijnland (Regionaal Bureau Leerplicht) en  
     de Inspectie voor het Onderwijs. 
 

Akkoord met voorstel. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 28 februari 2013 

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