BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013
Aanwezig:

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

Afwezig:

H.B. Eenhoorn, J. Wienen

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 4 juli 2013
Voorstel: vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

03

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

I10 Beroep volwasseneneducatie: Het DB informeert naar het verloop
van de zitting.
Uitspraak wordt 16 oktober verwacht.
De heer Uit den Boogaard meldt dat in overleg tussen de Greenports
Aalsmeer, Bollenstreek en Boskoop is uitgesproken dat zij door
samenwerking elkaar verder willen versterken.
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04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

Mevrouw Van Gelderen meldt dat de Bestuurlijke Meedenkgroep 3D,
tegenwoordig de Stuurgroep 3D heet.
Daarnaast is er een werkbijeenkomst geweest over de WMO en dat
krijgt een vervolg om concreter te bepalen wat lokaal en samen
opgepakt kan worden.
In het Regionaal overleg openbare gezondheidzorg zijn twee
onderwerpen besproken die de komende tijd actueel zullen zijn,
namelijk de taakstellingen van de GGD en de behoefte aan samenhang
tussen jeugdzorg en jeugdgezondheidzorg.
Tijdens het overleg van de Bestuurlijke Commissie is het voorstel de
bestuurlijke en ambtelijke organisatie anders te organiseren niet
overgenomen.
Stuurgroep HOV corridor Noordwijk Schiphol is afgelast. De provincie
achtte een en ander nog niet bestuursrijp. Dat was ook de reden dat
het stuk van de DB-agenda afgehaald is. Besluitvorming zal in
decembervergadering van het Algemeen bestuur plaatsvinden.
Tijdens het REO-voorzittersoverleg op 18 september a.s. vervangt de
heer Wassenaar de heer Uit Den Boogaard.
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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 is overeenstemming tussen de gemeente Katwijk en de Provincie
Zuid-Holland.
Portefeuillehouder heeft mandaat voorstellen n.a.v. advies
portefeuillehoudersoverleg op onderdelen aan te passen.
V.w.b. meest recent wijzigingsvoorstel van zijde provincie m.b.t.
artikel 7 is bestuurlijk overleg met gedeputeerde nodig.
Dagelijks Bestuur constateert dat uiteraard Provinciale Staten de
publiekrechtelijke bevoegdheid heeft een inpassingsplan wel, niet dan
wel gewijzigd vast te stellen. De tekstvoorstellen zoals die echter thans
voorliggen kan het Dagelijks Bestuur zich niet in vinden.
Tevens wordt de overeenkomst en de verwerking van de wijzigingen
nog juridische getoetst.
Gestreefd wordt de stukken voor het Algemeen Bestuur van 23
september te verzenden op 10 september.
Ondertekening van de overeenkomsten kan na positieve
besluitvorming door het Algemeen Bestuur, aansluitend op deze avond
(23e september) plaatsvinden.
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06

Advies #Kracht15 Positionering en profilering Holland
Rijnland
De stuurgroep Positionering en profilering verzoekt het Dagelijks
Bestuur van Holland Rijnland om het volgende voorstel aan het
Algemeen Bestuur voor te leggen:

De heer Lenferink geeft aan een reactie ontvangen te hebben van de
heer Staatsen (in hoedanigheid lid stuurgroep #Kracht15).
Mede naar aanleiding van deze reactie besluit Dagelijks Bestuur
voorstel aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.
Waarbij de notitie en de daarin verwoorde koers wordt overgenomen.
Met dien verstande dat:
- in het voorstel aan het Algemeen Bestuur meer aandacht wordt
gegeven aan de resultaten van de rondgang langs de gemeenteraden;
- scheper wordt aangegeven dat de deelgebieden (Duin- en
Bollenstreek, Leidse Regio en Rijnstreek) in de toekomstige regionale
samenwerking in deze regio belangrijker gaan worden.

Beslispunten:
Het project Positionering en profilering / #Kracht15 verder uit te
werken, waarbij onderstaande aspecten / randvoorwaarden
meegenomen dienen te worden:
1. Een vorm van samenwerking op de schaal van het huidige
Holland Rijnland wordt als vertrekpunt genomen;
2. De inhoudelijke agenda voor toekomstbestendige en verdere
Mevrouw Bloemen heeft aangegeven dat zij de communicatie mist naar
intergemeentelijke samenwerking dient verder vorm te
de raden en gemeenten in het stuk en zij vraagt verduidelijking over
krijgen en uitgewerkt te worden, waarbij het inhoudelijke
de termen “minder bureaucratie” en “materieel geld”.
accent gelegd moet worden op de onderwerpen
economische zaken, duurzame leefomgeving (waaronder
mobiliteit) en het sociaal domein. Dit zal nader uitgewerkt De secretaris brengt mondeling een reactie van de Ondernemingsraad
van Holland Rijnland in.
moeten worden in een aantal concrete afspraken en een
tijdspad voor realisatie;
Verzocht wordt om bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid als
3. De Stuurgroep Positionering en Profilering moet hierbij
uitgangspunt van het traject op te nemen en niet bij het
gezien worden als bestuurlijk opdrachtgever voor de
vervolgproces. Bovendien als de reorganisatie een gezamenlijke
ambtelijke begeleidingsgroep, waarvan één lid aangesteld
verantwoordelijkheid is, dan moeten de kosten daarvan worden
zal moeten worden als ambtelijk eindverantwoordelijke en betrokken bij de randvoorwaarde om de inwonerbijdrage 25% te
opdrachtnemer;
reduceren.
4. Na het opstellen van een gedragen inhoudelijke agenda, zal Het Dagelijks Bestuur neemt dit verzoek niet over. Zoals thans in het
uitgewerkt moeten worden welke vorm en structuur daarbij
voorstel verwoord zijn de belangen, ook die van de medewerkers in dit
passend is. De volgende twee aspecten dienen hierin
stadium voldoende gewaarborgd.
meegenomen te worden:
- enerzijds aansluiting zoeken bij de bestaande basis van de
De hoofdkoers is dat er samengewerkt gaat worden op minder
huidige samenwerking op de schaal van Holland Rijnland,
waarbij gekeken moet worden hoe deze basis versterkt kan thema’s, dat het goedkoper wordt dat de rol van de deelgebieden
versterkt wordt en er minder overlegd wordt. En er moet zoveel
worden en op welke onderdelen deze continuïteit en
mogelijk gebruik gemaakt worden van de huidige structuur en er wordt
zekerheid geboden kan en moet worden.
- anderzijds flexibiliteit in bouwen en toe werken naar een alleen opgeheven waar dat moet.
regionale netwerkorganisatie (scenario 6), die
De stuurgroep heeft stuk voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.
toekomstbestendig is en waarmee ingespeeld kan worden
Op basis van de notitie van de stuurgroep en deze bespreking zal
op kansen en ontwikkelingen.
5. Parallel aan het opstellen van de inhoudelijke agenda voor voorstel voor Algemeen Bestuur worden opgesteld. Het concept ABde toekomst dient het huidige takenpakket van Holland
voorstel zal ter advisering aan het portefeuillehoudersoverleg worden
Rijnland in kaart gebracht te worden. Hierbij zal er per taak voorgelegd.
een voorstel moeten komen, wat behouden moet blijven, De heer4Lenferink heeft mandaat het AB-voorstel vast te stellen.

wat gemeenten zelf kunnen uitvoeren, waarmee gestopt
kan worden of wat op een ander schaalniveau of door
Akkoord met het voorstel.
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07

Beantwoording brieven van gemeenten over PDV-locatie
Bollenstreek
Beslispunten:
In te stemmen met de beantwoording van de bijgevoegde
brieven:

Akkoord met voorstel.

08

Beantwoording brieven van gemeenten over
Oostvlietpolder

Gemeente Leiden heeft wel reactie gegeven en dit is meegenomen in
de beantwoording.

Beslispunten:
In te stemmen met de beantwoording van de bijgevoegde
brieven

Akkoord met voorstel.
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09

Structurele discussie over detailhandel

Onderwerp is uiteraard: fundamentele discussie over detailhandel.
Echter, ook het Dagelijks Bestuur kan zich niet aan de indruk
onttrekken dat de woordkeuze; structurele discussie goed gekozen is.

Beslispunten:

1. Onder voorbehoud van een positief advies van het PHO EZ in In het stuk meer benadrukken dat het gaat over de gehele
te stemmen met de uitgangspuntennotitie voor de te voeren detailhandelstructuur. Het lijkt nu vooral te gaan over PDV.
structurele discussie over de toekomst van de detailhandel in
Holland Rijnland.
Kern van de discussie is dat Nederland het grootste winkelareaal in
2. Deze notitie voor advies voor te leggen aan het PHO EZ op Europa heeft, dat leegstand toeneemt, dat er sprake is teruglopende
18 september 2013.
omzetten. Niet slechts als gevolg van conjuncturele omstandigheden.
Maar ook door bijvoorbeeld de toenemende rol van internetverkopen.
Het is de vraag wat dat betekent voor Holland Rijnland. En welke
strategie de gemeenten in Holland Rijnland daarin kunnen volgen.
Daarnaast is een belangrijk vraagstuk; zijn de gemeente(rade)n echt
bereid om regionaal gemaakte afspraken na te leven.
De portefeuillehouder krijgt mandaat om de naam van het stuk te
wijzigen in “fundamentele discussie” het stuk aan te passen zodanig
dat goed blijkt dat het gaat om detailhandelstructuur in zijn geheel en
niet enkel over PDV.
Daarnaast zal dit stuk zodanig worden geagendeerd dat de leden van
de portefeuillehoudersoverleggen economische zaken én ruimte hierbij
aanwezig zijn.
10

Vestiging tuincentrum Intratuin Sassenheim

Akkoord met voorstel

Beslispunten:
1. Onder voorbehoud van een positief advies van het
portefeuillehoudersoverleg Economische zaken de gemeente
Teylingen te berichten geen bezwaar te hebben tegen de
vestiging van een tuincentrum aan de Rijksstraatweg in
Sassenheim.
2. Het verzoek van de gemeente Teylingen voor advies voor te
leggen aan het PHO EZ van 18 september 2013.
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11

Vaststellen subsidies RAS 2012

Akkoord met voorstel

Beslispunten:
Secretaris wordt verzocht de leden van het Dagelijks Bestuur te
In te stemmen met het vaststellen van de subsidies RAS 2012
informeren of er daadwerkelijk geen financiële consequenties / risico's
voor de volgende projecten:
voor het samenwerkingsorgaan zijn als gevolg van dit punt.
1. ReSet begeleiding risicogezinnen ad. € 420.000,-- door
Activite;
2. Eigen kracht conferenties ad. € 74.625,-- door GGD
Hollands Midden;
3. Zorg aan leerlingen op het VO ad. € 281.250,-- door
Samenwerkingsverband VO/SVO Leiden e.o.;
4. Museum en School ad. € 102.034,-- door Museumgroep
Leiden;
5. Zorg aan leerlingen op het VO ad. € 69.000,-- door
Kwadraad;
6. Jeugd maatschappelijk werk ad. € 480.000,-- door
Kwadraad.
12

Rapportage enquêteonderzoek Boeien en Binden
Beslispunten:
Kennis te nemen van de resultaten van het enquêteonderzoek
Boeien en Binden en de daaruit voortgekomen aanbevelingen.

Het Dagelijks Bestuur constateert dat het nu aan het Dagelijks Bestuur
zou zijn te reageren op de aanbevelingen. En aan te geven of dan wel
op welke wijze deze aanbevelingen overgenomen / uitgewerkt gaan
worden.
Gelet op #Kracht15 constateert het Dagelijks Bestuur dat het van
belang is dat deze waardevolle aanbevelingen na bespreking in het
portefeuillehoudersoverleg meegenomen moeten worden in de
uitwerking van #Kracht15.
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13

Voorstel OR Holland Rijnland over uitbreiding aantal leden Akkoord met voorstel
nieuwe OR.
Beslispunten:
In te stemmen met:
1.
het uitbreiden van de ondernemingsraad van Holland
Rijnland van vijf naar zes leden;
2.
het uitbreiden van de ondernemingsraad van Holland
Rijnland met twee plaatsvervangende leden.

14

Aanwijzing klachtencoördinator

Akkoord met voorstel

Beslispunten:
1. Aan te wijzen in de zin van artikel 6 van het
Klachtenreglement Holland Rijnland;
als klachtencoördinator de Beleidsadviseur juridisch BMO;
2. als plaatsvervangend klachtencoördinator de Senior
adviseur / projectleider bestuurlijke zaken BMO;
3. in te trekken het aanwijzingsbesluit klachtencoördinator
van 19 juni 2008.
15

VERTOUWELIJK Memo Oostvlietpolder – Veenderveld
(De heren Uit den Boogaard, Lenferink en Wienen

Een gesprek tussen de directie van het RVOB en de heren Uit den
Boogaard. Lenferink en Wienen wordt wenselijk geacht.
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17

Rondvraag en Sluiting

Transisitiearrangement jeugdzorg per 2015, voor 31 oktober
gezamenlijk plan.
Mevrouw Bloemen heeft de portefeuillehouder en de organisatie
benaderd met formeel-juridische bezwaren m.b.t. het verlenen van
mandaat rondom het transitiearrangement aan het Dagelijks Bestuur.
Na juridische advisering deelt het Dagelijks Bestuur opvatting van de
gemeente Zoeterwoude niet.
Het Dagelijks Bestuur kiest voor een pragmatische insteek.
Het verzoek van de gemeente Zoeterwoude het raadsbesluit aan de
andere gemeenten toe te zenden wordt gehonoreerd. Waarbij het
Dagelijks Bestuur tevens zal aangeven wat de reactie daarop is.
Portefeuillehouder mevrouw Van Gelderen heeft mandaat tekst van de
brief vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 26 september 2013
de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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