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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 november 2013  

 
 
Aanwezig:  R.A. van Gelderen, H.J.J. Lenferink (voorzitter), 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 
  
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda  

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur  
Voorstel: vaststellen besluitenlijst van 31 oktober 2013 

Akkoord met voorstel 

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

Naar aanleiding van de verslagen van de 
portefeuillehoudersoverleggen Ruimte (V02) en Economische Zaken 
(V03) wordt geconcludeerd dat er geen bestuurlijke werkconferentie 
komt over het PDV-beleid.  
Afhechten besluitvorming; agenderen voor vergadering Algemeen 
Bestuur van 5 maart 2014. 
 
V03; PHO Economische zaken 
Over het REO-verzoek inzake de detailhandel in Zoeterwoude neemt 
het Dagelijks Bestuur het advies van het portefeuillhoudersoverleg 
Economische zaken. Dit impliceert dat Zoeterwoude ruimte heeft om 
overleg met de gemeenten Leiden en Leiderdorp te voeren. Het besluit 
op het verzoek zelf wordt -in afwachting van dit overleg- vooralsnog 
aangehouden.  
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Nr. Agendapunt Besluit 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

Bestuurlijke Tafel Ruimte en Mobiliteit: Er heeft overleg 
plaatsgevonden met gedeputeerden De Bondt en Veldhuijzen.  
Er zijn door de heren Wienen en Vissers vraagtekens geplaatst bij het 
beleidsmatige voornemens voor het ruimtelijk kader. De inhoudelijke 
lijn is op zich te volgen. Of in de praktijk de uitwerking ook zo zal 
werken als beddacht? Gevreesd wordt dat als de provincie gaat 
individuele besluiten toetsen aan het provinciaal belang er een 
stroperige bureaucratie ontstaat. Waarbij de provicie (te) dicht op 
gemeentelijke uitvoeringspraktijk komt. Niet wordt uitgesloten dat er 
weer een situatie met zinloze polemieken en cijferfetisjisme ontstaat 
zoals destijds met de contigenten het geval ws. 
 
In de Duin en Bollenstreek weet men nu precies waar ze aan toe zijn, 
met de 600 greenportwoningen en de hoeveelheid compensatie. De 
angst bestaat dat straks als de economie aantrekt er allerlei plannen 
oppiepen die ingevuld moeten gaan worden, met negatieve gevolgen 
voor de uitgangspunten van het Intergemeentelijk Structuurplan / 
GOM Duin- en Bollenstreek. 
 
De provincie zal een reactie opstellen op de ingebrachte visies vanuit 
de regio's. 
 
Het REO overleg van 7 november is geannuleerd 
 
Stedenbaan plus: Voor de bestuurlijke vertegenwoordiging van de 
regio verdient de vertegenwoordiging door de portefeuillehouders 
Ruimte de voorkeur. 

05 
 
 
 

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

Vorige week zijn de bestuursovereenkomsten getekend. 
Betreffende colleges van burgemeester en wethouders zullen per brief 
de getekende overeenkomsten ontvangen. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

06 Acceptatie financiering #Kracht15  
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van de twee door de ambtelijke 
begeleidingsgroep verstrekte opdrachten aan Hiemstra & 
De Vries in de vorm van de uitgebrachte offertes; 

2. Kennis te nemen van de door Hiemstra & De Vries 
gehouden presentatie aan de stuurgroep; 

3. In te stemmen met het door het samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland betaalbaar stellen van de aan ad. 1 
verbonden kosten. 

           Deze bedragen te dekken tot een maximum van  
           € 130.000,= binnen de post 'Procesgelden BMO'. 

Mandaat aan de portefeuillehouder Middelen., de heer Wassenaar om 
in overleg met de voorzitter van de ambtelijke begeleidingscommissie, 
mevrouw Spreij (gemeentesecretaris van de gemeente Kaag en 
Braassem dit af te doen. Aandachtpunten: het tarief, de te leveren 
prestatie en het ogenschijnlijk open einde. 
 
 
 
 

07 Vestiging Sanisale op Meubelplein Leiderdorp  
Beslispunten: 

       In te stemmen met de brief aan de gemeente  
       Leiderdorp waarin een positief REO-advies wordt  
       gegeven inzake de vestiging Sanisale op het  
       Meubelplein in Leiderdorp  

Akkoord met voorstel. 

08 Offerte proeftuinen jeugd- en gezinsteams 
Beslispunten: 

           In te stemmen met bijgevoegde offerte van Partners In  
           Jeugdbeleid, ad. € 74.360,- excl. BTW voor de  
           voorbereiding van de proeftuinen jeugd- en gezinsteams  
           in 2013 (bijlage 1). 

Akkoord met voorstel. 

09 Concept jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 
2012/2013 
  Beslispunten: 

1. In te stemmen met bijgevoegd conceptjaarverslag 
Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2012/2013 
(bijlage 1). 

           De portefeuillehouder te mandateren het definitieve 
           jaarverslag inclusief de vsv-cijfers vast te stellen voor  
           verzending aan AB. 

Akkoord met voorstel. Waardering voor dit verslag. 
 
Er wordt gevraagd of het RBL alert kan blijven op de invulling van de 
signaalfunctie naar andere instanties (gemeenten, politie e.d.) voor 
niet persoongebonden signalen. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

10 
 

Vaststellen Honderd Procent Verklaring ten behoeve van 
de stichting ICTU  
   Beslispunten: 
           Honderd procent verklaring decentrale regelgeving  
           vaststellen.  

Akkoord met voorstel. 

11 Aanpassing van de P&O/regelingen naar aanleiding van 
de wijzigingen van de CAR UWO (alleen verzonden aan 
DB-leden) 

Beslispunt: 
 In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de 
 CAR-UWO Holland Rijnland en deze op de te nemen in 

      de Rechtspositieregeling van Holland Rijland. 

Akkoord met voorstellen. 

12 Vaststellen agenda van het Algemeen Bestuur d.d. 18 
december 2013  

Akkoord met voorstel. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

13 Rondvraag en sluiting  Actualiteit Jeugd transitiearrangementen.  
 
Het transitiearrangement van Holland Rijnland is als onvoldoende 
beoordeeld (categorie 3) en dat is negatief in het nieuws gebracht. De 
gemeenten van Holland Rijnland hebben ervoor gekozen om een “nee, 
tenzij” op te nemen in het Transititearrangement vanwege een verschil 
tussen de berekening van Holland Rijnland en het rijk van 16 mln. Dit 
verschil van inzicht wordt met de onderliggende beoordeling op het 
bordje van de regio gelegd. 
 
Uit de uiterst zorgvuldige benadering van de gemeenten in Holland 
Rijnland, warbij misschien wel één van de meest uitgewerkte 
arrangementen is opgesteld blijkt, naar het oordeel van het Dagelijks 
Bestuur dat de Holland Rijnland-gemeenten bereid zijn het transistie-
arrangement aan te gaan.  
Maar niet op basis van een blanco cheque. 
Vanuit een bestuurlijk zelfbewuste houding willen de gemeenten het 
overleg met de staatssecretaris voeren. 
 
Daarop wordt adequaat gereageerd. Er is een persbericht uit. De facto 
is er geen verschil tussen een “ja, mits”, of een “nee, tenzij”. 
 
Mandaat aan de portefeuillehouder om concept-brief van de stuurgroep 
Ketenaanpak aan de staatssecretaris aan te passen. 
Aan Tweede Kamer een separte brief met zelfde strekking als brief aan 
de staatssecretaris. 
Mevrouw Van Gelderen zal brief namens portefeuillehouders Holland 
Rijnland ondertekenen. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van  

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

 


