
 

 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 28 februari 2013 

 
 
Aanwezig: C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen, R. van Gelderen,  H.B. Eenhoorn, J.B. Uit den Boogaard 
 R. van Netten (secretaris) C. van Schayk (teamleider Stafbureau bestuurlijke zaken) 
 
Afwezig:  H.J.J. Lenferink (voorzitter) 
 
  
 

Nr. Agendapunt Besluit 

 01  Opening en vaststelling agenda 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 

 02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 31 januari 2013 
 Voorstel: vaststellen besluitenlijst 

Agendapunt 7.  Ook de heer De Lange en de heer Eenhoorn zagen graag 
enige flexibiliteit met het oog op leegstand. 
 
Aldus gewijzigd wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

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

In het kader van de vacature voor een DB-lid met de portefeuille 
Verkeer en Vervoer, dragen de colleges in de Duin- en Bollenstreek 
Marcel Vissers, wethouder in Noordwijkerhout, voor.  
De voorzitter krijgt mandaat om de tekst van het AB-voorstel vast te 
stellen. Er zal tevens een brief verzonden worden voor de waarneming, 
naar de gemeenten en het AB. 
 
 
Akkoord met voorstel 
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 04      Terug- en vooruitblik overleggen 
Voorstel: bespreken. 
 

De heer Uit den Boogaard geeft een update over de bijeenkomst van de 
stuurgroep Oostvlietpolder. De discussie loopt nog en gaat verder in 
stuurgroepvergadering van 27 maart. 
 
Het DB constateert dat het portefeuillehoudersoverleg Ruimte niet erg 
bevredigd is verlopen.  
 
Het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda  was constructief en 
boeiend. 
 
Over de tariefsverhogingen van het Collectief Vraagafhankelijk vervoer 
is de opmerking gemaakt waarom de tariefsverhoging niet eerder inging 
dan 1 januari. Vanwege de zorgvuldigheid is ervoor gekozen om de 
tariefsverhogingen toch pas per 1 januari in te laten gaan. Het voorstel 
is met deze kanttekening geaccordeerd. 
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 05 
 
 
 
 
05a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05b 

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net 
Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport 
Duin- en Bollenstreek (vast agendapunt) 
 
 
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 bestuursovereen- 
    komsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net  

        Zuid – Holland Noord; 
3. Kennis te nemen van het positief advies van 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 

 
 
Brief aan Algemeen Bestuur inzake planning RIF-
projecten 
Beslispunten: 

1. Het Algemeen Bestuur te informeren over de planning van 
de regionale besluitvorming ten aanzien van het HOV-net Zuid 
– Holland Noord en de RijnlandRoute, waarbij het Regionaal 
Investeringsfonds centraal staat; 
2. Hiertoe de brief ” Agendering RIF-projecten RijnlandRoute 
en HOV-net Zuid – Holland Noord”  vast te stellen en te 
verzenden aan de leden van het Algemeen Bestuur 

 

Rijnlandroute. Er komt een nieuw onderzoek naar de ondertunnelling 
van de Rijnlandroute, waarbij de uitgangspunten zijn dat er geen 
vertraging optreedt en er geen extra geld voor nodig is. 
De second opinion van Katwijk heeft geleid tot een overleg met de 
provincie waarbij de aansluiting van de Duinvallei en Rijnlandroute zo 
veel mogelijk geïntegreerd wordt. 
 
Akkoord met voorstel en brief. 
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 06 Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek 
Beslispunten: 

1. De actualisatie Programma Ontsluiting Greenport Duin- en  
    Bollenstreek, januari 2013 (bijlage 1) vast te stellen;   
2. De actualisatie Programma Ontsluiting Greenport Duin- en  
    Bollenstreek, januari 2013 ter kennis name aan te bieden  
    aan het Algemeen Bestuur (bijlage 2);   
3. Het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en  
    Bollenstreek als integraal onderdeel van het  
    Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en Vervoer Plan  

      (UP RVVP) op te nemen.  
 

Akkoord met voorstel. 
 
De verschillende bedragen van de verschillende deelprojecten worden 
conform het AB-besluit van 29 juni 2011 verdeeld.  
 

 07 Uitgangspunten opstellen begroting 2014.  
Beslispunten: 
Bijgaande voorstel met de uitgangspunten begroting 2014 in 
het Algemeen Bestuur ter vaststelling voor te leggen. 

 

Akkoord met voorstel.  
 

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

1. Het positieve advies van het portefeuillehoudersoverleg  
     Economische zaken over te nemen en een positief REO- 
     advies af te geven met betrekking tot de vestiging van een  
     kringloopwinkel op de Baanderij in Leiderdorp (zie bijlage1). 

2. Het advies van het portefeuillehoudersoverleg Economische 
zaken over te nemen en een positief REO-advies met 
betrekking tot de vestiging van een Action en Xenos op de 
Baanderij in Leiderdorp pas af te geven als is voldaan  
aan de voorwaarden (zie bijlage 2). 

 

Akkoord met voorstel. 
 
Het advies moet nog wel aangescherpt worden met het oog op de 
tijdelijkheid. Deze moet gegarandeerd zijn. Brief uit aan Leiderdorp. 
De portefeuillehouder, de heer Uit den Boogaard, heeft mandaat de 
tekst overeenkomstig aan te passen. 
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 09 BioBased Economy in Holland Rijnland  
Beslispunten: 
Bijgaand voorstel over Biobased Economy op 27 maart voor te 
leggen aan het Algemeen Bestuur. 

 

Het DB staat positief tegenover het initiatief. Er speelt echter ook een 
discussie over de bevoegdheid van Holland Rijnland om dit op te 
pakken. 
  
Akkoord met voorstel. 
 
Het DB ziet graag de presentatie in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van 27 maart a.s.. 

 10  Programma Holland Space Cluster  
Beslispunt: 
Bijgaand voorstel over het programma Holland Space Cluster 
op 27 maart voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. 
 

Akkoord met voorstel.  
Werkplan ter kennis brengen van het Algemeen Bestuur, met die 
verstande dat de presentatie achterwege blijft. 

 11 Reactie op bedrijventerreinenbeleid gemeente Leiden  
Beslispunt: 
In te stemmen met de bijgevoegde brief met de reactie van 
Holland Rijnland op het bedrijventerreinenbeleid van de 
gemeente Leiden 

 

Akkoord met de brief, met dien verstande dat de passage op blz 2 derde 
alinea van onder “gezien de regionale aspecten…” als volgt wordt 
aangepast.  Het woordje “worden” vervangen door “blijven”. 
 
 
 

 12 Verzamelbesluit publicatie diverse verordeningen 
Beslispunten: 
de in het bijgaande overzicht opgenomen verordeningen te 
publiceren via internet (www.hollandrijnland.net) en via 
gemeentelijke pagina’s van de aangesloten gemeenten. 

 

Akkoord met voorstel. 
 
 
In de bijlage is Legesverordening 2006 opgenomen. De juiste citeertitel 
is Legesverordening Holland Rijnland. Dit wordt aangepast in de bijlage. 
Er is geen aanleiding om de legesverordening te wijzigen.  

 13  Werkplannen leerplicht en RMC 2013 
Beslispunten: 
De werkplannen leerplicht en RMC 2013 vast te stellen.  

 

De werkplannen worden vastgesteld. 
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 14  Intrekken bezwaar Regionale Agenda Samenleving 
(RAS) 2013 
Beslispunten: 
te besluiten het ingediende bezwaarschrift inzake RAS 2013 in 
te trekken en bijgevoegde conceptbrief hiertoe vast te stellen 
(bijlage 1); 
 

 

Akkoord met voorstel. 
 
 

  15 Jaarverslag 2011-2012 Regionaal Bureau Leerplicht  
Beslispunten: 
Naar aanleiding van het jaarverslag RBL 2011-2012 
meningsvormend te discussiëren over de signalen die de 
uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie opleveren voor het 
lokale en regionale jeugdbeleid en voorbereiding op de transitie 
jeugdzorg en de participatiewet.  
 

Akkoord met voorstel.  
 

   -  AB-agenda 27 maart 2013 Akkoord met voorstel  

  16 Rondvraag en Sluiting 
 
 

Er zijn geen vragen. 
Vergadering gesloten. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 14 maart 2013 

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