
 

 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 

 
 
Aanwezig: J. Wienen (voorzitter), M. Visserss, H.B. Eenhoorn, R.A. van Gelderen, C. Wassenaar, A. Baas (aanwezig tot agendapunt 11), M. 

Hogervorst (vanaf agendapunt 11), C. van Schayk (teamleider Stafbureau) 
 
Afwezig:  H.J.J. Lenferink, J.B uit den Boogaard, R. van Netten (secretaris) 
  
 
Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

Opening 

02 Presentatie adaptieve agenda  Presentatie adaptieve agenda ZuidVleugel. Binnen de ZuidVleugel is de 
wens uitgesproken om met het Rijk een alliantie aan te gaan om de 
Zuidvleugel te versterken. 
Adaptief wil zeggen meer gericht op participatie en initiatieven uit de 
markt, waarbij de overheid meedenkt en faciliteert.   
 
Holland Rijnland kan binnen het geschetste kader via de ambtelijke 
lijnen inbreng realiseren. Het bestuurlijk overleg is op 14 november, in 
de vorm van het BO-MIRT. 
 
Naar aanleiding van de gehouden presentatie wil het DB hier graag de 
volgende vergadering over verder praten. 
 

03 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 6 juni 2013 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 
 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

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

Naar aanleiding van de Controleverklaring jaarrekening 2012 (04d) 
geeft de portefeuillehouder aan de verplichtingenadministratie 
verbetert moet worden. Advies daartoe volgt nog. 
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05 
 
 
 

Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 
 

De heer Visserss constateert dat de stuurgroepen POG en 
Duinpolderweg nog op de lijst staan, terwijl ze geannuleerd zijn en dat 
de stuurgroep Rijnlandroute ontbreekt. Graag aandacht voor het zo 
actueel mogelijk houden van de Agenda Bestuur.  
 
De heer Wienen koppelt de bestuurlijke tafel Ruimte terug: 
het streven van de provincie is dat er steeds meer ruimte gegeven 
wordt aan de regionaal overleg en afstemming en bijvoorbeeld qua 
woningbouw minder te sturen op details, aantallen en woonmilieus. 
Echter in de uitvoering/invulling van dat beleid lijkt de provincie dat 
nog niet even consequent door te kunnen voeren. Dat is iets om 
kritisch op te zijn. 
 
19 juni B&M/SoAG; het gezamenlijke PHO is erg goed ontvangen. 

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

 

De verklaring voor de noodzaak om de beheersverordening aan te 
passen wordt opgenomen in het definitieve voorstel dat 4/7 ter tafel 
zal liggen. 
 
De heer Wienen licht de situatie vanuit het perspectief van de 
Katwijkse gemeenteraad toe. Morgen is er weer overleg met de 
provincie over de overeenkomst.  
Er volgt een korte discussie over artikel 6 (ontbindende voorwaarde). 
De heer Vissers schetst het krachtenveld waarin de gedeputeerde 
werkt. De urgentie om de laatste overeenkomst te sluiten is groot.    
De heer Wienen uit een sterke voorkeur om een overeenkomst aan te 
bieden zonder artikel 6.  
  

07 Duinpolderweg 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van de Ontwerp notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Duinpolderweg (bijlage 1);  

 
2. Geen zienswijze op deze ontwerpnotitie in te dienen.   

 

 
Inloopavond Duinpolderweg van 17 juni is goed verlopen. Op dinsdag 
waren er 6 of 7 zienswijzen ontvangen. 
 
 
Akkoord met voorstel 
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08 Convenant Woonruimteverdeling Woningcorporaties 
Holland Rijnland 2013 
Beslispunten: 
Het convenant Woonruimteverdeling Woningcorporaties Holland 
Rijnland 2013 vast te stellen, met in achtneming van eventuele 
aanbevelingen van het Algemeen Bestuur op 26 juni 2013. 

 

Akkoord, met dien verstande dat onder 'Financiën' wordt 
toegevoegd: 
- 'Wat betreft de bezwarenafwikkeling zal er gesproken worden 
over een manier om de kosten zo laag mogelijk te houden en 
decentrale behandeling te combineren met een regionale 
commissie', als tweede zin; 
- 'Deze beheerkosten zijn opgenomen in de begroting', als laatste 
zin van de eerste alinea. 
 
Aangehouden, voor w.b. de eenmalige kosten: 
- Voor de eenmalige kosten moet eerst worden vastgesteld of ze 
nodig zijn en voor welk bedrag en is daarna de dekking aan de 
orde. Dit onderdeel terug in het DB. 
 
De heer Wienen deelt mee, dat hij na het DB overleg heeft over de 
eenmalige kosten, ook in relatie tot het convenant.  
 
Noot secretaris: het tekenen van het convenant staat gepland voor 
1 juli a.s. De volgende DB-vergadering is op 4 juli. Via een tussen-
tijdse schriftelijke DB-ronde kan in de terugkoppeling worden 
voorzien. 
 

09 VERTROUWELIJK Memo Oostvlietpolder Veenderveld Memo aangehouden. Het DB acht een verkennende bestuurlijke 
oriëntatie op hoofdlijnen allereerst nodig, voordat nadere stappen 
worden ondernomen. Ter eerste bespreking komend DB, met de 
voorzitter en de portefeuillehouders EZ en Ruimte.   
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10 
 

Quickscan aantal arbeidsmigranten in Holland Rijnland 
Kennisnemen van: 
De rapportage quickscan en de brief, die vanuit het 
ambassadeursteam naar de colleges van B&W gaat, met het 
verzoek om een reactie op de quickscan.  

 

De heer Wienen schetst de context: Het Rijk vindt het onderwerp 
arbeidsmigranten belangrijk. Economische zijn de arbeidsmigranten 
nodig, maar in de huisvestingssituatie doen zich in de praktijk 
knelpunten voor. Dit kan tot problemen leiden.  
De quickscan is bedoeld om in ieder geval goed zicht te krijgen op de 
aantallen arbeidsmigranten en de verdeling over de regio.  
De begeleidende brief is een uitnodiging om naar aanleiding van het 
onderzoek te bepalen of het beeld herkend wordt. De brief is nu te 
vrijblijvend; de slotzin moet worden aangepast gericht op herken-
baarheid van het beeld en de concrete acties die een gemeente naar 
aanleiding van het in de quickscan geschetste beeld gaat ondernemen 
 
De heer Vissers stelt de afwijkingen in de Noordwijkse cijfers aan de 
orde. Daar wordt nota van genomen. De afwijking staat nu correct 
vermeld in een voetnoot; het is aan de gemeente om dit met het CBS 
op te nemen. Naar aanleiding daarvan kunnen de cijfers nog 
aangepast worden.  
In de betreffende voetnoot het woordje “dus” weggelaten.   
 
In de brief is de zin ‘welke bijdrage wil en kan uw gemeente leveren’ te 
vaag. Belangrijk dat er concrete maatregelen gaan komen. Het DB wil 
van de gemeenten graag een reactie in de vorm van een voorstel 
ontvangen en ziet eveneens graag concrete projecten tegemoet.  
 

11 Ondertekening convenant regionaal bondgenootschap 
geletterdheid 
Beslispunten: 

1. In te stemmen met het aangaan van een regionaal 
bondgenootschap geletterdheid met meerdere partijen 
om gezamenlijk acties te ondernemen om 
laaggeletterdheid in de regio te bestrijden (zie hoofdstuk 
5 in bijlage 1) 
 

2. Het convenant bondgenootschap geletterdheid Holland 
Rijnland te ondertekenen (bijlage 1)  

In september gaat het convenant naar het Portefeillehoudersoverleg. 
Daar zal het ook worden ondertekend. In de zomer worden de partijen 
toegevoegd  aan het convenant. Er wordt verzocht nog eens kritisch te 
kijken naar de tekst en die daar waar nodig aan te scherpen. 
Partijen worden dan goed toegevoegd.  
 
 
Akkoord met voorstel 
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12 Verantwoording RAS 2012 
 Beslispunten: 

1. In te stemmen met de bijgevoegde financiële 
verantwoording RAS 2012 voor de Holland Rijnland 
gemeenten, onder voorbehoud van goedkeurende 
accountantsverklaring (bijlage 1); 

2. De bovengenoemde verantwoording vóór 1 juli 2013 in 
te dienen bij de Provincie Zuid-Holland; 

Akkoord met voorstel 
 

13 Rondvraag en Sluiting  

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 4 juli 2013 

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