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

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

Afwezig:

H.B. Eenhoorn, R.A. van Gelderen en H.J.J. Lenferink

Nr.

Agendapunt

01

Opening en vaststelling agenda

02

Jaarrapportage 2012 en Meerjarenprogramma Greenport
Duin- en Bollenstreek 2013
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2012.
2. Het Financieel Jaarverslag 2012 Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en
Bollenstreek goed te keuren;
3. Het Meerjarenprogramma Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en
Bollenstreek te fiatteren.

Besluit

De heer O. Swart, directeur is bij de bespreking van dit agendapunt
aanwezig. En geeft een toelichting.
Het Dagelijks Bestuur is positief gestemd over de stand van zaken.
Ondanks de slechte woningmarkt en de financiele / economische
situatie zit er veel vooruitgang in het vat.
De heer Swart sondeert of het Dagelijks Bestuur bereid is om in te
stemmen met een verzoek om het onderhanden werk op de balans te
verlagen met de RIF-bijdragen.
Op zich staat het Dagelijks Bestuur hier op voorhand niet afwijzend
tegenover. Op basis van een onderbouwd verzoek zal een standpunt
worden ingenomen.
Het Dagelijks Bestuur stemt in met het voorstel.
En constateert dat op grond van het programma en de jaarrapportage
de volgende tranche uit het RIF beschikbaar kan worden gesteld.

03

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 5 september 2013 en De besluitenlijst wordt ongewijzigd vast gesteld.
vertrouwelijke besluitenlijst (alleen verzonden aan DBleden)
Voorstel: vaststellen besluitenlijst

04

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

Akkoord met voorstellen.
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Nr.

Agendapunt

Besluit

05

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

De heer Wassenaar was namens de heer Uit den Boogaard bij het
Regionaal Economisch Overleg (REO).
Indruk bestaat dat provincie zeer nadrukkelijk regio's wil aanzetten tot
stringent beleid als 't gaat om 't terugdringen van bvo winkelvoorraad /
kantoren. Welke strategie kiest de regio om 't uit de markt halen van
incourante meters.
Dit krijgt zeker vervolg.
Voorbereiding van 't REO was niet echt zorgvuldig. Stukken kwamen
dag voor 't overleg beschikbaar met tot op een uur voor het overleg
nog aanvullingen.
ACTIE RUIMTE: graag even contact over signalen / geluiden m.b.t. de
bestuurlijke tafels. Wel/niet afzonderlijk Bollenstreek?
Ik miste de kwintesses. Maar wellicht kunnen julllie mij duiding geven.
Stuurgroep Duinpolderweg vindt vandaag geen doorgang.
Op dit moment wordt gewerkt aan actualisering van cijfers.
Inschatting is dat 1e halfjaar vervolg bestuurlijke besluitvorming kan
worden opgepakt.
HOV-corridor Noordwijk-Schiphol; is voortgang. Inschatting
besluitvorming 18 december 2013 door het Algemeen Bestuur.
In portefeuillehoudersoverleg economische zaken is n.a.v. de
besluitenlijst uitgesproken dat dit portefeuillehoudersoverleg geen
enkele behoefte bestaat de discussie over perifere detailhandel (PDV)
opnieuw te agenderen.
Dagelijks Bestuur constateert dat de vraag nog niet besproken is in 't
portefeuillehoudersoverleg Ruimte.
Ook constateert Dagelijks Bestuur dat ontwikkelingen rondom
detailhandel breder zijn dan de discussie rondom PDV. Ontwikkelingen
die goede afstemming tusen gemeenten vraagt.
Dagelijks Bestuur zal dan ook een voor beide
portefeuillehoudersoverleggen een werkconferentie te organiseren met
inzicht te krijgen in wat speelt in onze regio, in onze centra. Wat zijn
ontwikkelingen die wellicht nopen tot herijken van afspraken? En op
welk schaalniveau (Holland Rijnland, clusters)?
ACTIE RUMTE; in goede samenspraak met Jos & Jan werkconferentie
2
voorbereiden
en uitnodiging maken.
Planning; dit jaar.

Nr.

Agendapunt

Besluit

06

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

Afgelopen maandag memorabel besluit door Algemeen Bestuur m.b.t.
regionale bijdrage aan RijnlandRoute.

07

Stopzetten experiment vraag en aanbod bedrijfsruimte
(EVA)
Beslispunten:
In te stemmen met de bijgevoegde brief aan de voorzitter van
het Platform Bedrijfsleven Rijnland over stopzetting van het
EVA-project.

Akkoord met voorstel.

08

OV-corridor Hillegom - Nieuw-Vennep
Akkoord met voorstel.
Kennisnemen van:
Eindrapport ‘Verkenning OV-as Hillegom – Nieuw-Vennep’ en de
resultaten en vervolgacties op te nemen in de eerstvolgende
actualisatie van het Uitvoeringsprogramma OV.

09

OV-corridor Leiden-Leiderdorp
Akkoord met voorstel.
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van het eindrapport Verkenning OV-as
Leiden – Leiderdorp;
2. Op basis van de verkenning te constateren dat zich een
grote kans voordoet om de OV-corridor Leiden –
Leiderdorp versneld op R-net niveau te brengen;
3. In gezamenlijkheid met de provincie te onderzoeken of
de R-net lijn Leiden – Leiderdorp in 2015 te realiseren
is.
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Nr.

Agendapunt

Besluit

10

Vertegenwoordiging Holland Rijnland in de Bestuurlijke
regie Schiphol
Beslispunten:
1. de heer M. Vissers, wethouder van de gemeente
Noordwijkerhout, aan te wijzen als vertegenwoordiger
van Holland Rijnland in de Bestuurlijke Regie
Schiphol (BRS).

Akkoord met voorstel.

11

Structuurvisie Mainport Amsterdam Haarlemmermeer
Schiphol (SMASH)
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de algemene informatie over
SMASH;
2. de informatienota ter kennisname voor te leggen aan
het AB van 30 oktober
2013;
3. een inhoudelijke bespreking van SMASH te agenderen
in het PHO Ruimte van november 2013.

Akkoord met voorstel.

12

Adaptieve Agenda Zuidvleugel
Kennisnemen van:
Stand van zaken Adaptieve Agenda Zuidvleugel.

Akkoord met voorstel.

13

Beantwoording brief gemeente Leiden over
Oostvlietpolder-Veenderveld 2
Beslispunt:
In te stemmen met de beantwoording van de bijgevoegde brief
(bijlage 1)

Akkoord met voorstel.
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Agendapunt

Besluit

14

Aanvraag regionaal transitiebudget jeugd 2014
Akkoord met voorstel.
Beslispunten:
In te stemmen met het aanvragen van een regionaal
transitiebudget jeugd bij de Provincie Zuid-Holland ad. €
1.288.623,--, op basis van het voorstel zoals opgenomen in
bijlage 1 “subsidieaanvraag project toekomstmodel jeugdstelsel
Holland Rijnland”.

15

Vergaderschema 2014 (Ambtelijk voorstel)
Beslispunten:
1. Vast te stellen het vergaderschema Holland Rijnland
2014;
2. Het vergaderschema ter kennis te brengen aan
colleges
en gemeenteraden binnen Holland Rijnland.

Akkoord met voorstel.

16

Rondvraag en Sluiting

-

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 10 oktober 2013
de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink

5

