BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 maart 2013
Aanwezig:

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

Afwezig:

R. van Gelderen, J. Wienen

Nr.
01

Agendapunt

Besluit

Opening en vaststelling agenda

Vergadering wordt geopend en de heer Marcel Vissers wordt welkom
geheten.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
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Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 28 februari 2013
Voorstel: vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. agendapunt 8 (vestiging detailhandel op de Baanderij te
Leiderdorp):
Dagelijks Bestuur constateert de noodzaak om op korte termijn ten
principale welke rol en opvattingen als samenwerkingsorgaan in te
nemen als het gaat om perifere detailhandel.
Continueren van bestaand beleid cq heroverwegen van bestaand beleid.
Inclusief de vraag de vraag in hoeverre individuele gemeenten bereid
zijn zich te conformeren aan regionaal beleid.
De portefeuillehouder wordt verzocht hiertoe een voorzet te doen.
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Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

Er zijn geen opmerkingen.
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Nr.
04

Agendapunt

Besluit

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

Woerdens Beraad: De samenstelling van de stuurgroep Groene Hart
wordt gewijzigd. De aandachtspunten van de stuurgroep worden natuur,
milieu, recreatie en toerisme. Daarbij komt de focus te liggen op het
ondersteunen van initiatieven van onderaf. Een nieuw
Activiteitenprogramma is in de maak.
De heer Uit den Boogaard informeert het Dagelijks Bestuur over
voortgang stuurgroep Oostvlietpolder 27 maart.
Stuurgroep RijnlandRoute was afgelopen maandag: (ontbreekt op lijst)
Gedeputeerde Staten neemt 19 maart een besluit over de
inpassingsmaatregelen en dat wordt 20 maart bekend gemaakt.
De gemeente Wassenaar neemt binnen 4 weken een besluit over een
eventuele bijdrage aan de inpassingsmaatregelen.
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Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net Maandag de 18e maart is er in Leiderdorp raadsvergadering.
Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport Geagendeerd voorstel tweede tranche RIF.
Duin- en Bollenstreek
(vast agendapunt)
Programma Ontsluiting Greenport. Vandaag is er in Noordwijkerhout een
informatiebijeenkomst.
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Verslag klachtenafhandeling 2009-2012
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Beslispunten:
1. Vast te stellen het verslag klachtenafhandeling 2009-2012
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Het verslag ter kennis brengen aan het Algemeen Bestuur;

Akkoord met voorstel, met diens verstande dat de zin in Conclusie
laatste pagina tweede zin: “Niet voorkomen kan worden….etc” uit het
verslag/voorstel gehaald wordt (op alle plekken).
De secretaris krijgt de mandaat de niet formeel afgehandelde klacht
alsnog formeel af te handelen.
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Nr.

Agendapunt

Besluit

07

Subsidieaanvragen in het kader van de Brede Doel
Akkoord met voorstel
Uitkering (BDU) 2014
Beslispunten:
1. Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer heeft met
inachtneming van enkele kanttekeningen op 15 februari jl.
positief geadviseerd over de voorgestelde subsidieaanvragen
in het kader van de Brede Doel Uitkering, regionale
projecten en projecten Duurzaam Veilig beide voor het jaar
2014. Het betreft de subsidievoorstellen:
- Duurzaam Veilig 2014 (bijlage 3)
- Brede Doeluitkering regionale infra projecten
2014 (bijlage 2).
2. Met een positief advies van het portefeuillehoudersoverleg
Verkeer te besluiten de vrijgekomen financiële middelen
door het niet volgens planning doorgaan van het voor 2012
door de gemeente Oegstgeest voor BDU- subsidie
aangemelde project Parallelweg Rijnzichtweg te benutten
voor het project President Kennedylaan-Abtspoelweg
eveneens in de gemeente Oegstgeest. Het gaat hierbij om
een bedrag van € 32.000.
3. De projecten voor subsidie na de vergadering van het
Dagelijks Bestuur van 14 maart definitief voor te dragen bij
het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
(bijlage 1).
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Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringsprogramma
Akkoord met voorstel
Regionaal Verkeer en Vervoer Plan
Beslispunten:
1. Na positief advies van het portefeuillehoudersoverleg
Verkeer bijgaande geactualiseerde projectenbladen
behorende bij het Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer
en Vervoer Plan 2011-2015 vast te stellen;
2. Als bijlagen aan het UP RVVP toe te voegen de
uitvoeringsprogramma’s OV-visie (bijlage 1) en Fiets (na
vaststelling medio juni 2013, bijlage 2) en de actualisatie
van het Programma Ontsluiting Greenport (bijlage 3)
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Nr.
09

Agendapunt

Besluit

Toewijzing woonwagenstandplaats Leiderdorp
Beslispunten:
In te stemmen met het verzoek van de gemeente Leiderdorp
om één van de zeven woonwagenstandplaatsen aan de Persant
Snoepweg door directe bemiddeling te mogen toewijzen.

Akkoord met voorstel.
Wel wordt geconstateerd dat zeer terughoudend moet worden
omgegaan met het toepassen van een ‘hardheidsclausule’ in dit soort
situaties.
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Behandeling van bezwaren tegen uitschrijving uit
Akkoord met voorstel, onder de voorwaarde dat eventuele kosten die
Woonzicht
hieruit voortvloeien binnen de begroting opgelost worden.
Beslispunten:
De behandeling van bezwaren tegen uitschrijving Woonzicht
vanwege niet (tijdig) betalen per maart 2013 als volgt te
organiseren:
a. Als iemand voor het eerst en tijdig gemotiveerd bezwaar
maakt tegen een besluit tot uitschrijving vanwege niet
(tijdig) betalen, wordt de inschrijving eenmalig
geheractiveerd, mits degene alsnog betaalt binnen de
gestelde termijn van 14 dagen (ambtshalve herziening).
Deze bezwaarschriften worden niet doorgestuurd naar de
bezwarencommissie;
b. Als iemand al eerder een dergelijk bezwaar heeft gemaakt
en geheractiveerd is, of het bedrag binnen de gestelde
termijn alsnog niet betaalt dan gaat het bezwaar door naar
de bezwarencommissie.
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Voortgang Focus 2014
Akkoord met voorstel.
Beslispunten:
1. Kennisnemen van de voortgangsrapportage Focus 2014
onderdeel Sociale Agenda.
2. Uit te spreken, dat de voortgang in de realisatie van de
opgaven goed is.
3. Uit te spreken, dat geen bijstellingen en nadere afspraken
nodig zijn op de in de Focus 2014 geformuleerde opgaven.
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Nr.
12

Agendapunt

Besluit

Samenwerkings- en privacyconvenant Veiligheidshuis
Akkoord met voorstel.
Hollans Midden locaties Leiden en Gouda
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van het “Samenwerkings- en
privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden locaties
Leiden en Gouda”.
2. Het dagelijks bestuur stemt er mee in om het herziene
“Samenwerkings- en privacyconvenant Veiligheidshuis
Hollands Midden locaties Leiden en Gouda” te ondertekenen
door dhr. H.J.J. Lenferink, voorzitter Dagelijks Bestuur
Holland Rijnland.
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Nr.
13

Agendapunt

Besluit

Bekostiging RAS-activiteiten in 2014
Akkoord met voorstel.
De gemeenten te adviseren om:
1. Jeugd Maatschappelijk Werk (JMW) in 2014 voor een bedrag
van € 480.000,- met gemeentelijke middelen te financieren,
conform de tabel 3 uit de bijlage “Bekostigingsvoorstel RASactiviteiten 2014” (bijlage 1);
2. Postief Opvoeden (Triple P niveau 3) in 2014 voor een
bedrag van € 16.000,- met gemeentelijke middelen te
financieren, conform de tabel 3 uit de bijlage
“Bekostigingsvoorstel RAS-activiteiten 2014” (bijlage 1);
Onder voorbehoud van een positief advies van het
portefeuillehouderoverleg Sociale agenda van 20 maart 2013,
te besluiten om:
3. School Maatschappelijk Werk (SMW) in 2014 voor een
bedrag van € 375.000,-, regionaal in te kopen, vanuit de van
de gemeente te verkrijgen middelen voor het project 3D,
onderdeel Ketenaanpak Jeugd, conform de tabel 4 uit de
bijlage “Bekostigingsvoorstel RAS-activiteiten 2014” (bijlage
1);
4. binnen de projectbegroting 3D 2014, waarvan Ketenaanpak
Jeugd onderdeel uitmaakt, € 375.000,- te dekken uit het
regionaal transitiebudget van de provincie, conform het
voorstel uit de bijlage “Bekostigingsvoorstel RAS-activiteiten
2014” (bijlage 1).
5. ReSet in 2014 voor een bedrag van € 320.000,- uit het
regionaal transitiebudget van de provincie te financieren,
conform het voorstel uit de bijlage “Bekostigingsvoorstel
RAS-activiteiten 2014” (bijlage 1);
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Concept-agenda Portefeuillehoudersoverleg Sociale
Agenda d.d 20 maart 2013
Ter vaststelling

Is vastgesteld.
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Nr.
15

Agendapunt

Besluit

Rondvraag en Sluiting

De voorzitter geeft aan dat gevraagd wordt of Holland Rijnland beroep
mag aantekenen namens de gemeenten tegen de beslissing van het
ministerie om het bezwaar van Holland Rijnland tegen de

budgetverdeling van Volwasseneneducatie 2013 ongegrond te
verklaren.
Het Dagelijks Bestuur gaat akkoord
Ingediende beroepschrift, inclusief de inhoudelijke onderbouwing
agenderen voor volgende vergadering voor definitieve bekrachtiging.
Er zijn verder geen vragen.
De vergadering is gesloten

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 28 maart 2013
de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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