BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 12 december 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,
A.M.W. Hogervorst (loco-secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)
J. Wienen, R. van Netten

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur
Vastgesteld
Voorstel: vaststellen besluitenlijst van 14 november 2013

03

Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen
Het DB laat zich op 19 december 2013 bij het afscheidsreceptie in
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen
Alphen aan den Rijn vertegenwoordigen door de heren Wassenaar en
03 Overzicht ingekomen stukken
Uit den Boogaard.
03a - I01 PZH - Ontvangstbevestiging wijzigingaanpassingsverzoek subsidie Toekomstmodel Jeugdstelsel
03E / B03 Uitnodiging Perspectief op zeehaven Katwijk-Noordwijk.
03b - I02 Ministerie Volkshuisvesting en Sport - Aanvullende
De heer Uit den Boogaard zal hierbij aanwezig zijn.
afspraken nav het TSJ rapport inzake de RTA's
03c - B01 Alphen aan den Rijn - Uitnodiging afscheidsreceptie
raad 19-12-2013
03d - B02 VOA - Kerstborrel en verkiezing onderneming van het
jaar
03e – B03 Uitnodiging Perspectief op de zeehaven KatwijkNoordwijk

04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

AB: Het RBL-jaarverslag wordt behandeld in het AB van december.
Evt. opmerkingen vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda
van februari worden teruggemeld in de vergadering van het Algemeen
Bestuur op 5 maart.

05

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

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ingestemd met de
Notitie Reikwijdte en detailniveau van de Duinpolderweg. (Startnotitie
MER). Beide provincies hebben nu ingestemd. Medio volgend jaar
worden resultaten voorgelegd.
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06

Monitoring OV-visie Holland Rijnland
Akkoord met voorstel.
Beslispunten:
1. In te stemmen met het vormgeven van afspraken met
Arriva over het aanleveren en gebruiken van gegevens
voor monitoring OV-visie van 2013 tot 2022;
2. In te stemmen met de uitvoering van de nulmeting
monitor OV-visie op basis van gegevens uit 2013;
3. Ten behoeve van de nulmeting monitor OV-visie €16.500,(incl. BTW) beschikbaar te stellen uit het budget van de
Ruimtelijke Agenda.

07

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij: Regionaal
Akkoord met beslispunt 1. Niet akkoord met beslispunt 2.
Investeringsfonds-gelden in de balans
Beslispunten:
1. Niet in te stemmen met de balansverkorting, die de
GOM vraagt (zie bijlage 1).
2. De GOM te vragen het verzoek tot balansverkorting
overnieuw in te dienen als zij met tenminste 25 % van de
RIF-gelden doelrealisatie heeft behaald.

08

Huisvesting arbeidsmigranten
Beslispunten:
1. De ambtelijke inzet op het dossier huisvesting
arbeidsmigranten in 2014 te continueren.
2. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief met convenant
en richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten van het
Portefeuillehoudersoverleg Ruimte aan de gemeenten.

Akkoord met voorstel, met dien verstande dat de brief wordt
ondertekend namens het DB.
De huisvesting arbeidsmigranten blijft de verantwoordelijkheid van de
gemeenten, Holland Rijnland stelt uren beschikbaar.
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09

Lokaal maatwerk Noorderstaete, Kaag en Braassem
Beslispunten:

Akkoord met voorstel.

1. Toestemming te verlenen om 29 levensloopbestendige
sociale huurappartementen van nieuwbouwproject
Noorderstaete te Roelofsarendsveen bij de eerste
aanbieding toe te wijzen volgens afwijkende
toewijzingsregels;
2. De woningen te labelen voor woningzoekenden van 55
jaar en ouder die voldoen aan de rijksinkomenseis van
34.229 euro;
3. De volgende rangorde bij de eerste toewijzing te (laten)
hanteren:
a. ingeschreven woningzoekenden uit een huurwoning van
Alkemade Wonen;
b. ingeschreven woningzoekenden uit de gemeente Kaag
en Braassem;
c. ingeschreven woningzoekenden die blijkens een CIZzorgindicatie zorgafhankelijk zijn en waarbij uit de
indicatiestelling blijkt dat een deel van de zorg door
familie/mantelzorgers wonend in de gemeente Kaag en
Braassem wordt ingevuld
d. overige ingeschreven woningzoekenden
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10

Lokaal maatwerk Sassembourg – Teylingen
Beslispunten:

Akkoord met voorstel.

Toestemming te verlenen om 18 levensloopbestendige sociale
huurwoningen van nieuwbouwproject SassemBourg te
Sassenheim bij de eerste aanbieding toe te wijzen volgens
afwijkende toewijzingsregels;
1. De woningen te labelen voor huishoudens waarvan het
jongste lid ten minste 50 jaar is en die voldoen aan de
rijksinkomenseis van 34.229 euro;
2. De volgende rangorde (op hoofdlijnen) bij de eerste
toewijzing te (laten) hanteren:
Voor de eerste twaalf woningen
a. huurders van een woning uit de verkoopselectie van
Woonstichting Vooruitgang;
b. overige ingeschreven woningzoekenden.
Voor de overige zes woningen
c. huurders van Woonstichting Vooruitgang;
d. overwoningzoekenden uit Sassenheim;
e. overige woningzoekenden uit Teylingen;
f. overige ingeschreven woningzoekenden.
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11

Nieuwe inbedding rmc-trajectbegeleiding in Regionaal
Akkoord met voorstel.
Bureau Leerplicht
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de notitie “Naar een nieuwe rol voor
RMC- trajectbegeleiding in het Regionaal Bureau Leerplicht
Holland Rijnland”
2. In te stemmen met de keuze om rmc-trajectbegeleiding te
verbinden met de leerplichtfunctie in het MBO om zo tot
één aanspreekpunt voor alle taken van het Regionaal
Bureau Leerplicht in het mbo te komen.

13.

Rondvraag en sluiting

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 9 januari 2014
de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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