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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 31 oktober 2013 

 
 
Aanwezig: H.B. Eenhoorn, R.A. van Gelderen, H.J.J. Lenferink (voorzitter), J.B Uit den Boogaard, M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar, R. van 

Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau) 
 
 
Afwezig:  J. Wienen 
  
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

 

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

Akkoord 

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen 
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen 
 
Mededeling 
Huisvesting arbeidsmigranten 
 

Onder 03G, I08 Brief van de Provincie Zuid-Holland over het 
voornemen tot en lagere vaststelling van de RAS.  
Het DB heeft onvoldoende in beeld welke financiële consequenties deze 
brief heeft. De secretaris wordt verzocht volgende vergadering 
helderheid te geven. 
 
Huisvesting arbeidsmigranten: Het bevreemd het Dagelijks Bestuur dat 
er geen voorstel ligt voor besluitvorming door Dagelijks Bestuur. 
Holland Rijnland wordt geacht convenant te ondertekenen. Dat vraag 
dus concreet besluit.  
 
De portefeuillehouder, de heer Wienen wordt verzocht in het 
portefeuillehoudersoverleg aan te  geven dat de formele route nog 
gevolgd moet worden. En dat tekst van 't convenant nog getoetst zal 
worden op (juridische) juistheid. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 
 

De heer Visser meldt dat gedeputeerde G. Veldhuijzen een werkbezoek 
brengt aan de Greenports. Hij zal daarbij aanwezig zijn. 
 
De heer Visser heeft vandaag een uitnodiging ontvangen voor 
Stuurgroep Rijnlandroute op 13 november 2013. 

05 
 
 
 

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

 

Er zijn geen mededelingen 

06 Hoogwaardig Openbaar Vervoer corridor Noordwijk – 
Schiphol 
(Vertrouwelijk, alleen verzonden aan DB-leden) 
         Beslispunten: 

In te stemmen met bijgevoegd concept AB-voorstel 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer corridor Noordwijk – 
Schiphol, onder voorbehoud van positief advies van het 
PHO Verkeer en Vervoer en PHO Bestuur en Middelen (d.d. 
8 november 2013).  

 

Akkoord met voorstel, met dien verstande dat bij voorstel nog 
toelichting wordt gevoegd over totale pakket van € 37,5 uit het RIF 
voor de ontsluiting van de Noordelijke Bollenstreek. 
Er wordt mandaat verleend aan de portefeuillehouder financiën om 
tekst van deze toelichting vast te stellen. 
 
De heer Visser geeft aan dat de vertrouwelijkheid op de stukken is 
opgeheven. Deze vertrouwelijkheid was met name gericht op 
zorgvuldige communicatie met diverse direct betrokken inwoners. 
De provincie heeft een persbericht uitgebracht. 

07 Regionaal Transitiearrangement Stelselherziening Jeugd 
2015 Holland Rijnland 

Beslispunten: 
           Het regionaal transitiearrangement       
           Stelselherziening Jeugd 2015 (bijlage 1) conform  
           het advies van het portefeuillehoudersoverleg  
           Sociale Agenda van 17 oktober 2013 vast te stellen  
           en in te dienen bij de Transitiecommissie  
           Stelselherziening Jeugdhulp 

Akkoord met voorstel 
 
Het Dagelijks Bestuur spreekt waardering uit voor het 
Transitiearrangement.  
 
Het Transitiearrangement is gedeeltelijk de opmaat over hoe we het 
gaan doen in 2015. Hoe de feitelijke operationele werk in de 
gemeenten zijn beslag moet krijgen, staat nog niet vast. Inhoudelijk 
wordt er gevraagd van de huidige zorgaanbieder zich te conformeren 
aan de uitgangpunten die de gezamenlijke gemeenten hebben 
neergelegd.  
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Nr. Agendapunt Besluit 

08 Ter info: PHO-stukken mbt Opdrachtgeverschap 
Jeugdhulp 

08 PHO-voorstel opdrachtgeverschap 
08a Opdracht regionaal opdrachtgeverschap jeugdhulp 

08b PHO-voorstel beleidsplan transitie jeugdzorg 
08c Beleidsplan transitie jeugdzorg Holland Rijnland 

08d PHO-voorstel uitwerking Toekomstmodel jeugdstelsel 
Proeftuinen jeugd en gezinsteams 
08e Plan van aanpak proeftuinen jeugd en gezinsteams 
18okt2013 

Akkoord met voorstel. 
Met dien verstande dat portefeuillehouder bij behandeling in 
portefeuillehoudersoverleg zal aangeven dat wat nu bij kanttekeningen 
staat te prematuur is. 
Het opdrachtgeverschap onder brengen in een regionaal bureau binnen 
(de Sociale agenda van) Holland Rijnland is een optie. Gekeken zal 
moeten worden naar andere opties. 
Uiteraard moeten op korte termijn keuzes gemaakt worden. Holland 
Rijnland is, zolang vanuit #Kracht15 nog geen andere keuzes zijn 
gemaakt een beproeft voertuig. Echter, in het kader van #Kracht15 
kunnen andere keuzes gemaakt gaan worden.  

09 Inzet volwasseneneducatie 2014 
Beslispunten: 
Onder voorbehoud van het advies van het 
portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 6 
november 2013, in te stemmen met: 
1. de voortzetting van de inzet voor volwasseneneducatie 
   2013 in 2014, zoals voorgesteld in het overzicht in  
   bijlage 1; 
2. het vastleggen van de inzet van de middelen educatie  
    2013 in productovereenkomsten met de betrokken  
    regionale opleidingscentra. 

 

Akkoord met voorstel 
 
De vraag wordt gesteld of in deze regeling sprake is van een open 
einde. Uit het stuk blijkt onvoldoende of er projecten gefinancierd 
worden binnen het budget.  
 
Secretaris en portefeuillehouder veronderstellen dat dat niet 't geval is. 
Mocht dat onverhoopt anders zijn, dan zal Dagelijks Bestuur volgende 
vergadering worden geïnformeerd. 
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10 Nagezonden agendapunt 
 
Bespreking Adaptieve Agenda op 8 november 2013 
            Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van het definitieve concept van de  
         Adaptieve Agenda; 

2. Bijgaande toelichtende memo toe te sturen aan de  
         wethouders Ruimtelijke Ordening en Verkeer en  
         Vervoer voor het Bestuurlijk Overleg met de provincie  

              op 8 november. 

Akkoord met voorstel. 
 
Het Dagelijks Bestuur constateert dat gebrek aan geld bij het Rijk leidt 
tot meer beleid en verdieping van de wens tot samenwerking.  
Belang nu is dat ambities van deze regio goed in de agenda zit. Zodat 
mocht op termijn er toch weer Rijksmiddelen komen, dat regio daar 
goede positie heeft.  
Plus dat ambities van deze regio, niet door Rijks en/of provinciaal 
beleid worden belemmerd. 

11 Rondvraag en Sluiting Secretaris wordt verzocht volgende vergadering #Kracht15 te 
agenderen. Zodat ook leden Dagelijks Bestuur die niet in stuurgroep 
#Kracht15 goed betrokken blijven bij ontwikkelingen/denkrichtingen. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 14 november 2013 

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

 


