BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 10 oktober 2013
Aanwezig:

J.B Uit den Boogaard, H.B. Eenhoorn, R.A. van Gelderen en H.J.J. Lenferink, M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar, R. van Netten
(secretaris)

Afwezig:

J. Wienen

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 5 september 2013
Voorstel: vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vast gesteld.

03

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

N.a.v.; Uitnodiging najaarsbijeenkomst Visie Ruimte en Mobiliteit 28
oktober 2013, Den Haag (3G).
Secretaris wordt verzocht deze uitnodiging onder de aandacht van de
heer Wienen te brengen.
De heer Vissers zal in ieder geval gaan.
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04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

De portefeuillehoudersoverleggen van november staan niet in het
overzicht.
I.v.m. verbouwing raadszaal Alphen aan den Rijn zullen deze niet in
Alphen plaatsvinden.
De heer Vissers geeft aan dat voorstel m.b.t. HOV-corridor
Bollenstreek pas kort voorafgaande aan het portefeuillehoudersoverleg
verzonden kan worden. De direct betrokken grondgemeenten
ontvangen de voorstellen in een eerder stadium. Maar gelet op
vertrouwelijke karakter worden deze stukken nog niet breed verspreid.
Het portefeuillehoudersoverleg wordt begrip gevraagd voor de late
toezending.
Mocht tijdens het portefeuillehoudersoverleg blijken dat hierdoor een
goede bespreking niet mogelijk is, dan zal de heer Vissers handelen
naar bevind van zaken.
Besluitvorming zal plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen
Bestuur van december.
Op agenda Algemeen Bestuur staat voorstel m.b.t. Boeien & Binden.
Dagelijks Bestuur constateert dat eerder besluit om input te betrekken
in #Kracht15 niet is verwerkt.
Secretaris wordt verzocht dit te corrigeren.
Secretaris wordt verzocht leden Dagelijks Bestuur te informeren over
tekenmoment overeenkomsten RijnlandRoute.

05

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

-
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06

Klanttarieven Regiotaxi Holland Rijnland 2014
Beslispunten:
Voor 2014 de volgende tarieven voor de Regiotaxi Holland
Rijnland vast te stellen. Deze tarieven gelden voor de gehele
regio. Met ingang van 1 juli 2014 ook voor Boskoop/gemeente
Alphen aan den Rijn.

Akkoord met voorstel.

1. Kostprijs per (opstap)zone te verhogen met de NEA
indexatie conform het bestek en het contract met de
vervoerder;
2. Tarieven 2014 voor Wmo geïndiceerden onder de 65 jaar
€ 0,71 per zone en voor 65+ Wmo geïndiceerden € 0,46
(dit is een stijging van circa 30% t.o.v. in 2013. In 2013
gaat het om de bedragen € 0,55 en € 0,35);
3. OV-Klanttarief 2014 per zone € 2,60 inclusief BTW
(afgerond van 2,614; exclusief BTW bedraagt het
klanttarief € 2,467)
4. Voor alle ritten gereserveerd tussen 00.00 en 06.00 uur
geldt een toeslag van € 1,- per (opstap)zone.
07

Concepteindrapport Economische Effectrapportages
bedrijventerreinen
Beslispunten:
1. Onder voorbehoud van een positief advies van het
gezamenlijke portefeuillehouders-overleg EZ en
Ruimte in te stemmen met het concepteindrapport
Economische Effectrapportages bedrijventerreinen.
2. De portefeuillehouder Economische zaken te
mandateren niet-essentiële wijzigingen te laten
verwerken in het definitieve eindrapport.

Akkoord met voorstel, met dien verstande dat portefeuillehouder
mandaat heeft notitie aan te passen m.b.t.;
- de aanbeveling; koester binnenstedelijke bedrijventerreinen nader te
onderbouwen.
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08

Bestuursovereenkomst Woerdens Beraad
Beslispunten:
1. onder voorbehoud van een positief advies van het
portefeuillehoudersoverleg Ruimte in te stemmen met
de Bestuursovereenkomst Woerdens Beraad;
2. te besluiten deze bestuursovereenkomst vooralsnog
voor een periode van 1 jaar aan te gaan;
3. in 2014 hiervoor € 7.500 ter beschikking te stellen uit
de algemene middelen Ruimtelijk Agenda.

Akkoord met voorstel.

09

Duurzaamheid in Holland Rijnland
Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van deze notitie.
Beslispunten:
1. kennis te nemen van de manier waarop duurzaamheid
is ingebed in de reguliere werkzaamheden van Holland
Rijnland en welke kansen zich voordoen op dit thema;
2. deze informatie te gebruiken als achtergrondinformatie
in het Kracht15-traject.

10

Vestiging tuincentrum in Sassenheim (gemeente
Teylingen)
Beslispunt:
In te stemmen met de brief aan de gemeente Teylingen
betreffende vestiging tuincentrum

Akkoord met voorstel.
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11

Eerste wijziging Delegatie- en Mandaatbesluit Holland
Akkoord met voorstel, met dien verstande dat artikel 5, sub b. en c.
Rijnland
als volgt wordt als volgt gewijzigd:
Beslispunten:
Het Algemeen Bestuur voor te stellen de eerste wijziging van het 1. Aan het Dagelijks Bestuur wordt mandaat verleend om namens het
Algemeen Bestuur:
Delegatie- en Mandaatbesluit Holland Rijnland vast te stellen.
b. verzoeken als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur
welke gericht zijn aan het Algemeen Bestuur af te handelen.
Daarbij is het toegestaan om ten aanzien van deze
bevoegdheid ondermandaat te verlenen aan de Secretaris;
c. te beslissen op bezwaarschriften gericht aan het Algemeen
Bestuur met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur
voor zover het Dagelijks Bestuur niet in mandaat een besluit
heeft genomen ten aanzien van het bestreden besluit.

12

Concept agenda PHO EZ 6 november en concept-agenda
Verkeer en Vervoer d.d. 8 november 2013
Ter vaststelling

Mandaat aan portefeuillehouder Economische Zaken om aan agenda
van 't portefeuillehoudersoverleg economische zaken agendapunt toe
te voegen;
Vestigen van een supermarkt in de Meerburgerpolder.
M.b.t. portefeuillehoudersoverleg ruimte; aan agenda is toegevoegd
agendapunt huisvesting arbeidsmigranten. Dagelijks Bestuur heeft
kennis genomen van deze notitie. Notitie is geagendeerd vanuit ????

13

Rondvraag en Sluiting

-

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 31 oktober 2013
de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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