
 

 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 4 juli 2013 

 
 
Aanwezig: H.J.J. Lenferink, M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar, J.B Uit den Boogaard , R. van Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider 

Stafbureau) 
 
Afwezig:  H.B. Eenhoorn, R.A. van Gelderen, J. Wienen 
  
 
Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 20 juni 2013 en 
vertrouwelijke besluitenlijst 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 
 

De besluitenlijst van 20 juni jl. is ongewijzigd vastgesteld. 

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

Geen opmerkingen 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 
 

Vergadering stuurgroep #Kracht 15: De koers op hoofdlijnen wordt 
uiteengezet en er volgt een procedureel voorstel in het Algemeen 
Bestuur van 30 oktober 2013.  
 
Bijeenkomst over de Zeehaven Katwijk op 20 juni 2013 was een 
initiatief van gedeputeerde Van der Sande. Afgesproken is om in beeld 
te brengen wat criteria van de betrokken overheden zijn om aan een 
particulier initiatief mee te werken. De heer Uit den Boogaard heeft 
toegezegd dat Holland Rijnland ambtelijk haar bijdrage zal leveren. 
 
28 juni PVVB en PCC was gecombineerd. Daaruit is gebleken dat de 
provincie de rode contouren afschaft, maar eigenlijk worden ze om 
stads- en dorpsgezichten heen gelegd. Daarnaast is de inzet van 
Holland Rijnland erop gericht dat het accent verstedelijking in de ad 
Leiden-Katwijk gehanteerd blijft in provinciaal beleid.  
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Nr. Agendapunt Besluit 

05 
 
 
 

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net 
Zuid-Holland  
Noord/ Programma Ontsluiting Greenport Duin- en 
Bollenstreek  
(vast agendapunt) 
 
Conceptvoorstel bestuurlijke overeenkomsten bijdrage 
Regionaal Investeringsfonds aan de RijnlandRoute 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van het conceptvoorstel aan het 
Algemeen Bestuur aangaande de bestuurlijke 
overeenkomsten bijdrage Regionaal Investeringsfonds 
aan de RijnlandRoute; 

2. Dit conceptvoorstel met bijbehorende 
bestuursovereenkomsten ter advies voor te leggen aan 
het Portefeuillehouderoverleg Verkeer en Vervoer van 4 
september 2013 en het portefeuillehouderoverleg 
Bestuur en Middelen van 4 september 2013; 

3. Dit conceptvoorstel met inachtneming van eventuele 
adviezen van het Portefeuillehouderoverleg Verkeer en 
Vervoer besluitvormend te behandelen in de vergadering 
van het Dagelijks Bestuur van 5 september 2013; 

4. Het definitief voorstel met bijbehorende 
bestuursovereenkomsten ter besluitvorming voor te 
leggen aan de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van 23 september.   

 

Akkoord met voorstel 
 
Op 5 juli a.s. is er een vervolgoverleg gepland tussen de provincie en 
Katwijk. De verwachting is dat dit positief wordt afgesloten. Afhankelijk 
van hoe dit overleg verloopt in de begeleideinde brief kort verwijzen 
dat nog gewerkt wordt aan overeenstemming tussen Katwijk en de 
provincie. 
 
  

06 Adaptieve agenda terugblik op presentatie 20 juni 2013 Van belang is dat in beeld is welke projecten /ambities vanuit deze 
regio spelen en in hoeverre deze een plek krijgen inde adaptieve 
agenda. Vooralsnog is een en ander weinig concreet. 
Nadere voorstrelen worden afgewacht. 
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07 Pdv-locatie in de noordelijke Bollenstreek 
Beslispunten: 

1. In te stemmen met de conclusies uit het rapport  
    Distributieplanologisch onderzoek PDV-locatie  
     noordelijke Bollenstreek van 28 mei 2013 (zie de  
     inleiding). 
2. In te stemmen met de brief aan Gedeputeerde Staten over 
    de PDV-locatie in de noordelijke Bollenstreek.  
3. Kennis te nemen van het advies van de  
    portefeuillehouders Economische zaken en Ruimtelijke  
    Ordening. 

 

Akkoord met voorstel. 
 
Besloten wordt een sterk ingekorte brief aan het college van 
Gedeputeerde Staten te zenden met daarin het verzoek locatie 
vooralsnog te handhaven als zoeklocatie in de provinciale 
structuurvisie. Waarbij wordt aangegeven dat met betrokken partijen 
binnen een jaar bekeken zal worden of het omzetten naar een 
permanente PDV-locatie gezien de ontwikkelingen in de 
detailhandelsector realistisch en/of wenselijk is. 
 
 
Portefeuillehouder heeft mandaat de verkorte brief vast te stellen 
 
Besloten wordt een over de ontwikkelingen in de detailhandel een 
structurele discussie voor te bereiden en te voeren. 
 

08 Beleid perifere detailhandel en toepassing 
kruimelregeling 
Beslispunt: 
In te stemmen met de brief aan de colleges van Burgemeester 
en wethouders van de vijftien Holland Rijnland-gemeenten over 
afspraken voor de perifere detailhandel.  

 

Akkoord met voorstel met dien verstande dat aan de 
portefeuillehouder mandaat wordt verleend om de gebruikte 
terminologie in de brief aan te scherpen. De term “terughoudend  
toepassen” is te vrijblijvend. 
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09 Gebiedsfonds Groen Blauwe Diensten Holland Rijnland 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van de voortgang van de vormgeving  
    van het Gebiedsfonds groen-blauwe diensten Holland  
   Rijnland (bijlage 1); 
2. Te constateren dat de inzet van RIF-middelen voor het  
   Gebiedsfonds groen- blauwe diensten juridisch mogelijk is; 
3. Het Gebiedsfonds groen-blauwe diensten in eerste  
    instantie toe te spitsen op het toegankelijk houden van  
    het landelijk gebied;  
4. Het Gebiedsfonds zodanig in te richten (organisatie en  

         uitvoering) dat de structuur aansluit bij het nieuwe  
         uitvoeringsbeleid van Europa en het Rijk;  

5. De vier bovengenoemde besluiten in te brengen in het  
    bestuurlijk overleg Natuur en Landschap d.d. 11 juli 2013. 

 

Akkoord met voorstel. 
 
Wel is het dagelijks bestuur van mening dat het RIF bedoeld is voor 
investeringen. Het DB is dan ook geen voorstander van het betalen 
van kosten van beheer uit het RIF. De discussie ten principale of vanuit 
het RIF geld beschikbaar gesteld zou moeten worden voor beheer, 
voor volgende vergadering in aanwezigheid van de portefeuillehouder 
opnieuw agenderen. 
 
  
 
 

10 
 

Actieprogramma Verkeersveiligheid 2014-2016 
Beslispunten: 

1. Onder voorbehoud van een positief advies van het  
    Portefeuillehoudersoverleg in te stemmen met het  

          Actieprogramma Verkeersveiligheid 2014-2016 
2. Als financiering jaarlijks uit te gaan van € 354.085,-  
    provinciale subsidie en € 170.195,- kosten voor de regio.  
    Daarnaast verstrekt de provincie nog 100% subsidie voor  
     de kosten van de regionaal projectleiders (€ 68.000). 
 

Akkoord met voorstel 
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11 Benutting vrijvallende middelen Brede Doel Uitkering 
Beslispunten: 

1. Onder voorbehoud van een positief advies van het  
   portefeuillehoudersoverleg Verkeer te besluiten de  
   vrijgekomen financiële middelen door het niet  

         doorgaan van het voor BDU/DV-subsidie aangemelde  
         project “Zuidelijk Buitengebied” te Noordwijk ad € 78.503  
         te benutten voor het voor 2014 voor subsidie aangemelde  
         project “Oude Zeeweg” eveneens te Noordwijk. 
     2.  De provincie Zuid-Holland, na positieve advisering door  
          het portefeuillehouders-overleg, door middel van  

    bijgaande brief over de wijze van benutting van de  
    vrijvallende middelen in kennis te stellen 

Akkoord met voorstel 

12 Herziening verdeling subsidie Brede Doel 
Uitkering/onderdeel Duurzaam Veilig 
Beslispunten: 
Onder voorbehoud van een positief advies van het 
portefeuillehoudersoverleg Verkeer  
te besluiten een percentuele verdeling voor de jaarlijks te 
ontvangen BDU subsidie voor Duurzaam Veilig projecten met 
ingang van subsidiejaar 2015 (provinciale uitvraag oktober 
2013) te hanteren.  

 

Akkoord met voorstel 

13 Methodiek Uitvoeringsprogramma fiets 
Kennisnemen van:  
Concept Uitvoeringsprogramma Fiets, instrumenten en 
methodiek. Nog geen vaststelling. 
Eerste gedachtewisseling hierover. Is dit de gewenste richting?  
 

 

Akkoord met voorstel 
 
Wel bespoedigen dat er een procedure komt waarin jaarlijkse updates 
alleen worden uitgevoerd indien dat nodig is. 
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14 Beëindigen samenwerkingsovereenkomst jongerenloket  
Beslispunten: 

1. Behoudens positief advies van het  
    portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda  

van 18 september 2013 te constateren dat de 
Samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket Holland 
Rijnland 2013 per 1 januari 2014 eindigt en geen  
voornemen is tot een nieuwe vorm van Jongerenloket te 
komen.  

2. De manager Sociale Agenda op te dragen te komen tot  
een zorgvuldige opname van de trajectbegeleiding in  
het kader van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 
voor voortijdig schoolverlaten (Rmc- functie) in het 
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) per 1 januari 2014. 

3. Te constateren dat voor de Rmc-functie en  
    leerplichtfunctie beleidsplannen vastgesteld zijn door het  
    AB van Holland Rijnland. 
4. De manager Sociale Agenda op te dragen te zorgen voor 
   een zorgvuldige overdracht van de poortwachtersfunctie  
    aan de gemeenten. 
5. Vast te stellen dat met het eindigen van de 
    poortwachtersfunctie binnen het jongerenloket, de inzet  
    van 1,76 FTE vanuit de gemeenten in het  

 Jongerenloket per 1 januari 2014 komt te vervallen. 
6.  De huidige personele formatie van het RBL in het 

Jongerenloket ten behoeve van de uitvoering van Rmc-
trajectbegeleiding per 1 januari 2014 wordt  

 gecontinueerd vanuit de organisatie van het RBL.  
7. In te stemmen met de financiële consequenties: 

A. de totale gemeentelijke bijdrage in de  
     organisatiekosten van het Jongerenloket ter hoogte  
     van € 197.500,-- komt per 1 januari 2014 te  
     vervallen; dit wordt verwerkt in de eerste  
     begrotingswijziging van de begroting 2014 van  
     Holland Rijnland. 
B. de frictiekosten als gevolg van het beëindigen van 

het Jongerenloket worden  
    vastgesteld op basis van bijlage 1.  
C. de begrote frictiekosten voor 2014 ter hoogte van €  
    94.450,-- worden ten laste gebracht van de post  
    overlopende passiva Jongerenloket en het     
    overblijvende deel ter hoogte van € 4.677,-- bestemd  

Akkoord met voorstel 
 
 



 

Nr. Agendapunt Besluit 

15 Aanvraag regionaal transitiebudget jeugd 2013 
 Beslispunten: 
In te stemmen met het aanvragen van een regionaal 
transitiebudget jeugd bij de Provincie Zuid-Holland ad. € 
456.785,-, op basis van het voorstel zoals opgenomen in bijlage 
1 “subsidieaanvraag project toekomstmodel jeugdstelsel Holland 
Rijnland”. 

 

Akkoord met voorstel 
inclusief gewijzigde bijlage. 
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16 Subsidieverleningen RAS-activiteiten 2de helft 2013 
Beslispunten: 
Naar aanleiding van de ontvangen subsidieaanvragen € 
331.525,-- subsidie te verlenen voor de periode 1 juli 2013 tot 
en met 31 december 2013, te weten: 

1. € 80.000,-- aan Activite voor het uitvoeren van minimaal 
17 trajecten begeleiding risicogezinnen ReSet; 

2. € 120.000,-- aan Kwadraad voor 800 cliëntcontacturen 
Jeugd Maatschappelijk Werk; 

3. € 8.000,-- aan de GGD Hollands Midden voor 45 
trajecten opvoedingsondersteuning Triple P (Positief 
opvoeden) niveau 3; 

4. € 34.375,-- aan Kwadraad voor het uitvoeren van 230 
cliëntcontacturen t.b.v. zorg aan leerlingen op het VO in 
de Rijnstreek; 

5. € 12.375,-- aan Samenwerkingsverband VO Midden-
Holland en Rijnstreek voor 165 cliëntcontacturen t.b.v. 
zorg aan leerlingen op het VO in de Rijnstreek; 

6. € 76.875,-- aan het Samenwerkingsverband VO/SVO 
Leiden e.o. voor 1.025 cliëntcontacturen t.b.v. zorg aan 
leerlingen op het VO in Leiden e.o. 

 
Onder voorbehoud van subsidieverlening van het regionale 
transitiebudget door de provincie, € 263.750,-- subsidie te 
verlenen voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 
december 2013, te weten:   
7. € 63.750,-- aan het Samenwerkingsverband VO/SVO 

Duin- en Bollenstreek voor 850 cliëntcontacturen t.b.v. 
zorg aan leerlingen op het VO in de Duin- en 
Bollenstreek; 

8. € 80.000,-- aan Activite voor het uitvoeren van minimaal 
17 trajecten begeleiding risicogezinnen ReSet; 

9. € 120.000,-- aan Kwadraad voor 800 cliëntcontacturen 
Jeugd Maatschappelijk Werk. 

10. De manager Sociale Agenda te mandateren tot het  
      ondertekenen van de subsidiebeschikkingen, zoals  
      genoemd onder de beslispunten 1 tot en met 9. 

Akkoord met voorstel 
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17 Stadsvernieuwingsurgenten Parklaan 2 te Hillegom 
Beslispunten: 

1. Stadsvernieuwingsurgentie te verlenen aan 21 senioren  
    van de appartementen aan de Parklaan 2 te Hillegom; 
2. De huidige bewoners van Parklaan 2 toestemming te  
    verlenen om met voorrang te verhuizen naar: 

a. nieuwbouw appartementen aan de Naronalaan, of 
b. appartementen in het complex Maartensheem nr. 9  

      t/m 50. 
 

Akkoord met voorstel 

18 Managementrapportage per 1 april 2013 
Beslispunten: 

1. in te stemmen met de managementrapportage (Marap) 
van Holland Rijnland per 1 april 2013. 

2. in te stemmen met aanpassingen binnen de begroting 
2013 met betrekking tot: 

a.  Regionale Agenda Samenleving, vaststelling aan  
    werkelijk te ontvangen subsidies 
b. Volwasseneneducatie, aanpassing aan werkelijke  

                 Rijksbijdrage 
c.  Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, aanpassing  
    bijdrage als gevolg van gebiedsuitbreiding. 
d. Pilot van Indiceren naar Arrangeren ad € 104.540  
     beschikbaar te stellen gedekt door bijdrage  
     Provincie Zuid-Holland. 
e. Project 18+ ad € 70.000,-- beschikbaar te stellen  
     gedekt door een rijksbijdrage van € 70.000,--. 
f. Culturele aanjager ad € 22.000,-- beschikbaar te 

stellen gedekt door subsidie Provincie Zuid-Holland. 
3. onder voorbehoud van positief van het  

  portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen het  
  Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 30 oktober  
  2013 voor te stellen de Marap en de daarbij behorende  
  begrotingswijziging vast te stellen. 

 

Akkoord met voorstel 
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19 Rapport van bevindingen 2012 
Beslispunten: 

1. kennis te nemen van het accountantsverslag over het 
boekjaar 2012. 

2. de adviezen van de accountant in het verslag over te 
nemen. 

3. Het rapport ter kennis te brengen van het 
portefeuillehoudersoverleg Bestuur  

  en Middelen.  
 

Voor kennisgeving aangenomen 

20 Vertrouwelijk Oriënterende voorbespreking 
Oostvlietpolder/Veenderveld 2 
 Met de voorzitter en portefeuillehouders Wienen en Uit den 
Boogaard 

Secretaris wordt verzocht afspraak te arrangeren tussen de heren Uit 
den Boogaard, Wienen en Lenferink over dit onderwerp. 
 

21 Agenda’s portefeuillehoudersoverleggen 
 Beslispunten:  
      1. Vaststellen 
      2. En portefeuillehouders machtigen de definitieve agenda in 
          het zomerreces vast te stellen. 
 

Akkoord met voorstel. 
 
T.a.v. Verkeer & Vervoer; NOG beter niet inspreken. 
 
N.a.v. RMVK; Dagelijks Bestuur is van mening dat druk op bedrijf 
maximaal moet worden opgevoerd om echt in augustus de RMVK 
wordt opgeleverd. 
 

22 Rondvraag en Sluiting  

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 5 september 2013 

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