
 

 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 6 juni 2013 

 
 
Aanwezig: H.J.J. Lenferink (voorzitter), M. Vissers, H.B. Eenhoorn, J. Wienen, C. Wassenaar 
 R. van Netten (secretaris), C. van Schayk (teamleider Stafbureau) 
 
Afwezig:  J.B. uit den Boogaard, R.A. van Gelderen 
  
 
Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 25 april 2013       
Voorstel: vaststellen besluitenlijst  
 

Toevoegen bij agendapunt 5: De notitie Reikwijdte en detailniveau 
Duinpolderweg is door de colleges van Gedeputeerde Staten van 
Noord- en Zuid-Holland op 23 mei 2013 vastgesteld en ligt ter inzage. 
 
Voor het overige wordt de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld 

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

Uitnodiging B03 m.b.t. programma Leader. DB-leden zijn verhinderd. 
Wellicht dat een wethouder N&L uit de regio in de gelegenheid 
interesse heeft. 
 
ACTIE Ruimte; wellicht uitnodiging B03 m.b.t. Leader verspreiden 
onder wethouders N&L. Wellicht heeft 1 van hen interesse. 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 
 

Het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 6 juni vervalt. 
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05 
 
 
 

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

Er zijn sinds de laatste DB-vergadering geen wijzigingen in de 
planning. Het streven blijft besluitvorming voor het zomerreces in het 
DB en in september door het Algemeen Bestuur.  
De meest geschikte avond voor de extra vergadering van het 
Algemeen Bestuur is maandagavond 23 september. De gemeenten en 
AB-leden informeren dat op 23 september de extra vergadering zal 
plaatsvinden. 
 
ACTIE Stafbureau (i.o.m. Erik Kiers); datum communiceren. 
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06 Positionpaper Ruimte Holland Rijnland (AMBTELIJK 
CONCEPT) Beslispunten: 
 

1.  De Position Paper te beschouwen als een document dat op 
hoofdlijnen het regionale, ruimtelijke belang weergeeft en een 
goed vertrekpunt biedt voor een bestuurlijk gesprek met de 
provincie; 
2.  Het document te versturen aan de provincie en alle 
portefeuillehouders Ruimte van de Bestuurlijke Tafel van 10 
juni 2013.  

 

Er wordt vastgesteld dat het de voorkeur verdient vooral te noemen 
wat beschermingswaardig is en, v.w.b. woningbouw, niet te sturen op 
details, aantallen en woonmilieus.  Er ontstaan vreemde en onlogische 
situaties wanneer gestuurd wordt op contingenten en/of details. 
Daarmee schiet de provincie haar doel voorbij en wordt te vaak een 
papieren werkelijkheid gecreeerd. 
 
Daarnaast wordt gevraagd de milieuhoofdstukken af te stemmen met 
de Omgevingsdienst. Er is door de gemeenten in de omgevingsdienst 
het een en ander aan beleid vast gesteld. 
  
In de beschijving wordt wel Leiden als kennisstad genoemd. Uiteraard 
is Leiden ook een historisch oude Hollandse stad. Dit toevoegen in de 
beschrijving.  
Verder wordt opgemerkt dat de stedenbouwkundige visie ontbreekt.  
In de tekst onder 2 het woord ”knoop” in “Knoop Rijnsburg” 
schrappen.  
 
Verder graag op blz 3 de term productie- en energielandschappen 
toelichten. Het is nu niet duidelijk wat daaronder verstaan wordt.  
 
In het proces is afgesproken dat elke gemeente, gemeentespecifieke 
elementen toevoegd cq eigenstandig inbrengt. 
Het zou aan kracht winnen als (in toekomstige situaties) in dit soort 
siutaties de gemeenten/de regio met één reactie komen. 
 
Portefeuillehouder de heer Wienen heeft mandaat notitie conform aan 
te passen. 
 
ACTIE RUAG: 
Wijzigingen voorbereiden. 

07 Verlenging contract met huidige accountant  
Beslispunten: 

 Het Algemeen Bestuur voor te stellen het huidige contract met 
 het Accountantskantoor Deloitte met twee jaar te verlengen 

 

Akkoord met voorstel. 
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08 Begrotingscirculaire 2014-2017  
Kennisnemen van: 

De brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 26 
april 2013 betreffende de begrotingscirculaire 2014-2017. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
Portefeuillehouder middelen heeft mandaat om door provincie 
gevraagd overzicht reserveringen te verstrekken. 
 
ACTIE MBC: 
Overzicht opstellen. 

09 Geharmoniseerde en Geactualiseerde Regionale Verkeers 
en Milieukaart 

Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de geharmoniseerde en  
    geactualiseerde Regionale Verkeers- en Milieukaart;  
2. Onder voorbehoud van een positief advies van het  
    portefeuillehoudersoverleg én onder voorbehoud van een    
    gunstige second opinion de geharmoniseerde en    
    geactualiseerde RVMK vast te stellen;  
3. Onder voorbehoud van een positief advies van het pho te  
    besluiten voor een jaar een beheercontract aan te gaan met 
    het buro 4Cast. 

Akkoord met voorstel. 
 
 
 

10 
 

Mandatering besluitvorming Transitiearrangement 
jeugdhulp  

Beslispunt: 
Onder voorbehoud van een positief advies van het PHO 
Sociale Agenda d.d. 19 juni en op verzoek van de 
gemeentelijke colleges/raden, het mandaat te aanvaarden 
om het Transitiearrangement Jeugdhulp, op voorstel van de 
Stuurgroep Ketenaanpak en na positief advies van het PHO 
Sociale Agenda, vast te stellen en in te dienen bij het rijk.  

Akkoord met voorstel. 
Verzoek aan secretaris om nog aan te geven in hoeverre raden cq het 
Algemeen Bestuur in formele zin nog over dienen te besuiten. 
Plus daarnaast te adviseren omtrent informatievoorziening aan het 
Algemeen Bestuur (en raden) over dit mandaat indien formele 
besluitvorming door raden cq Algemeen Bestuur niet vereist is. 
 
 
ACTIE SOAG 
Wellicht is hier al naar gekeken. Wellicht niet. Maar graag dus inzicht in 
wat de juist procedurele afhechting is en dit eventueel in gang zetten. 
Kan volstaan worden met een mondelinge mededeling in AB? 
OF? 

11 Conceptbesluitenlijst Pho EZ, Ruimte en Pho VV en 
concept agenda PHO Sociale Agenda 
  

Vastgesteld 
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10 Rondvraag en Sluiting - 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 20 juni 2013 

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