BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 28 november 2013
Aanwezig:

Afwezig:

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

Nr.

Agendapunt

01

Opening en vaststelling agenda

Besluit

1

Nr.

Agendapunt

Besluit

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur
Vastgesteld met enige tekstuele wijzigingen.
Voorstel: vaststellen besluitenlijst van 14 november 2013
Naar aanleiding van agendapunt 6. Acceptatie financiering #Kracht15.
De portefeuillehouder middelen merkt op dat er een verklaring is
gegeven voor de wijze waarop deze offerte is aangepakt. Hij stelt voor
om de verklaring te accepteren en uit te spreken dat dit nooit meer
voor mag komen.
Het DB is ontstemd over de gang van zaken en ziet zich genoodzaakt
vanwege de voortgang in het proces nu in te stemmen. Daarnaast wil
het DB de stuurgroep in overweging geven de opdracht bij te stellen

qua reikwijdte of op onderdelen van de werkzaamheden.

ACTIE: Klaas/Roelof: aanpak/offerte agenderen in volgende
stuurgroep.
ACTIE: Stafbureau
- Agendapunt 3 onder de zin V03 aan de eerste zin achter economische
zaken het woordje “over” invoegen
- Onder agendapunt 4 Bestuurlijke tafel Ruimte en Mobiliteit: in de zin
“In de Duin- en Bollenstreek, na de komma en de tekst met “de rode
contouren” toevoegen gevolgd door de rest van de zin.
- taalfouten eruit halen
Bij agendapunt 5 achter bestuursovereenkomsten toevoegen
“Rijnlandroute”.
03

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

geen

2
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Besluit

04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

Namens Holland Rijnland zal de portefeuillehouder Sociale Agenda het
woord voeren tijdens de buitengewone Ledenvergadering van de VNG
op 29 november a.s. over het besluit van staatssecretaris Van Rijn
over de persoonlijke verzorging. Daar is ook een brief over gestuurd.
Zij wil ook ingaan op een aantal zorgen van de regio mbt de
decentralisatie jeugdzorg.

05

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

Het DB neemt kennis van de Definitieve adaptieve agenda Zuidelijke
Randstad. Het DB wil het BO-MIRT attenderen dat in het kaartje op
bladzijde 7 Valkenburg ontbreekt.
Uit corridor-overleg HOV Leiden-Leiderdorp bleek dat er een potentiële
en goed realiseerbare HOV-verbinding mogelijk was. De provincie heeft
het ook onderzocht en kwam op een bedrag van 3,5 miljoen. Vanwege
het grote verschil in bedragen komt er een verdiepingsonderzoek
Leiden-Leiderdorp om de verschillen inzichtelijk te maken. Er is budget
beschikbaar binnen het Uitvoeringsprogramma OV. In januari is het
onderzoek klaar.
ACTIE: RUAG
Brief opstellen aan BO-MIRT dat het kaartje op bladzijde 7 niet klopt.
Valkenburg ontbreekt. Jos Wienen meende dat in het stuk ook de
Noordelijke randweg Rijnsburg en de Duinpolderweg als één project
wordt benoemd, maar kon dat ter vergadering niet terugvinden. Als
dat klopt, ook in brief aan de orde stellen.

06

Kandidatuur gemeente Leiden voor de Europan Capital of Akkoord met voorstel
Innovation Award – iCapital 2014
Beslispunt:
1. Award – iCapital 2014 te ondersteunen door bijgaande
steunbrief door vicevoorzitter de heer J Wienen
ACTIE RUAG:
namens het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland
Brief controleren op juistheid taalgebruik (native speaker)
te versturen.
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07

Begroting drie decentralisaties in het sociale domein
2014
Beslispunten:
Het AB van 18 december 2013 te verzoeken om:
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting van het
project 3D 2014 ad. € 557.340,--, conform bijlage 1;
2. Een bedrag van € 350.676,-- beschikbaar te stellen
voor het project 3D in 2014, conform de verdeling uit
de bijlage 2;
3. Het restant projectbudget 2013 van € 206.664,-beschikbaar te stellen voor het project 3D in 2014
(bijlage 2);
4. Door middel van de eerste begrotingswijziging 2014,
op basis van artikel 32 lid 2 van de
Gemeenschappelijke Regeling, het bedrag van €
557.340,-- voor het 3D project in de begroting van
Holland Rijnland op te nemen met als dekking de
afzonderlijke gemeentelijke bijdragen 2014 en het
restant projectbudget 2013, conform bijlage 3.

Akkoord met voorstel

Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015 2018
Beslispunten:
1. Akkoord gaan met indexering van lonen en prijzen
binnen GR-en van 1,41%
2. Akkoord te gaan met een bezuinigingstaakstelling in
2015 t/m 2018 van 5,31% ten opzichte van 2014
3. De deelnemende gemeenten van Holland Rijnland, in
een brief bevestigen dat bezuinigingstaakstelling zoals
beschreven als “Samen trap op en af” in de
begroting Holland Rijnland 2015 verwerkt zal zijn.(zie
Bijlage 2)

Akkoord met voorstel, met dien verstande dat in het voorstel en de
brief de term “trap op, trap af” verwijderd wordt.

08

Het DB merkt op dat om pragmatische reden is gekozen voor deze
procedure en dat het vooral gaat om het zekerstellen van een bedrag
voor 2014. Daarmee is niet gezegd dat de organisatie en werkwijze
van 3D ongewijzigd wordt voortgezet. Het is echter nu nog te vroeg
om daarover uitspraken te doen. De besluitvorming daarover volgt
begin volgend jaar, eventueel gevolgd door een begrotingswijziging.
Het DB wil deze opmerking terug zien in de brieven aan de colleges,
AB-voorstel en in een e-mail aan stuurgroep en het
portefeuillehoudersoverleg.

ACTIE: SoAg
Brieven aan colleges en het AB-voorstel aanpassen en een email
verzenden aan de stuurgroep en de portefeuillehouders

ACTIE: MBC
Brief en besluit aanpassen, de term “trap op, trap af” eruit.
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09

Vaststellen Uitvoeringsprogramma Fiets
Akkoord met voorstel
Beslispunten:
Het Uitvoeringsprogramma Fiets vast te stellen, conform advies
van het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer.
ACTIE RuAg:
Tekstuele aanpassing doorvoeren. Waar staat “zonodig jaarlijks
bijgesteld” dit vervangen door “zonodig bijgesteld” zodat er geen
verplichting ligt tot jaarlijkse bijstelling.

10

Reglement en Register mandaat-, machtiging- en
Akkoord met voorstel
volmachtbesluiten Holland Rijnland 2014
Beslispunten:
1. Vast te stellen het Reglement mandaat-, machtigingen volmachtbesluit samenwerkingsorgaan Holland
Rijnland 2014;
2. Vast te stellen het Register mandaat-, machtiging- en
volmachtbesluit van het Dagelijks Bestuur en de
voorzitter van het samenwerkingsorgaan Holland
Rijnland 2014;
3. In te trekken het Reglement mandaat-, machtigingen volmachtbesluit samenwerkingsorgaan Holland
Rijnland d.d. 1 juli 2009;
4. In te trekken het Mandaat-, machtiging en
volmachtbesluit van het Dagelijks Bestuur en de
voorzitter van het samenwerkingsorgaan Holland
Rijnland d.d. 18 juni 2009, laatstelijk gewijzigd d.d.
15 januari 2011;
5. Te bepalen dat in afwijking van de beslispunten 3 en
4 artikel 2 van het Reglement en paragraaf 6 van het
Register mandaat-, machtiging- en
volmachtbesluit voor zover het de mandaten op
grond van de Huisvestingsverordening 2009
betreffen nog van kracht blijft tot de
inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening
2013.

11

Rondvraag en sluiting

5

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 12 december 2013
de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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