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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 juni 2014 

 
Aanwezig: T.P.J. Bruinsma, H.J.J. Lenferink (voorzitter), C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen en R. van Netten (secretaris) 
 
Afwezig:  R.A. van Gelderen 
 
Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda  

02 Kennismaken N.v.t. 
Algemeen Bestuur zal 25 juni 2014 nieuw Dagelijks Bestuur aanwijzen. 

03 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 
Besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 24 april 2014 
Besluitenlijst Schriftelijke ronde Dagelijks Bestuur 8 mei 2014 
Besluitenlijst Schriftelijke ronde Dagelijks Bestuur 22 mei 2014 

De besluitenlijsten worden conform vast gesteld. 

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

- 

05 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

- 

06 
 
 
 

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

- 
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Nr. Agendapunt Besluit 

07 Commissie bezwaarschriften Huisvestingszaken Holland 
Rijnland (subregio Rijnstreek) 

Beslispunten: 
1. Met ingang van 1 juli 2014 (of zoveel eerder of 
later als deze commissie operationeel wordt) de 
commissie bezwaarschriften Alphen aan den Rijn aan 
te wijzen als de adviescommissie in de zin van artikel 
7:13 Algemene wet bestuursrecht voor de 
behandeling van de bezwaarschriften op grond van de 
Huisvestingsverordening Holland Rijnland en klachten 
op grond van artikel 4 lid 2 van de Huisvestingswet 
voor zover het betreft bezwaarschriften en klachten 
van inwoners van de subregio Rijnstreek; 
2. Tot de tijd dat de onder 1 genoemde commissie 
nog niet operationeel is de huidige 
bezwarencommissies van de gemeente Alphen aan 
den Rijn, de voormalige gemeenten Rijnwoude en 
Boskoop aan te wijzen als de commissie zoals 
genoemd onder beslispunt 1; 

Akkoord met voorstel. 
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08 Stand van zaken #Kracht15 
In aanwezigheid van Pieter Jeroense, Jan Nauta en Erwin Stolk, 
gemeentesecretaris van respectievelijk Alphen aan den Rijn, 
Leiden en Katwijk. 

Door de secretarissen wordt stand van zaken m.b.t. uitwerking van de 
opdracht #Kracht15. 
Eind juni zal in themabijeenkomst van Dagelijks Bestuur concept-
eindvoorstel besproken worden. 
Dit ter voorbereiding op college werkconferentie 10 juli 2014. 
 
Met 't oog op de uitwerking worden enkele dillema's t.a.v. bestuurlijke 
organisatie en ambtelijke organisatie besproken. 
 
Qua bestuurlijke organisatie betreft dat o.a. het spanningsveld tussen 
flexibel en robuust. 
Flexibel onder andere t.a.v. deelnemers op thema's en (doorlooptijd) 
procedures. 
Robuuste als bestuursvorm bijvoorbeeld de mogelijkheid om met 
meerderheden te kunnen besluiten (vooral daar waar het kunnen 
besluiten met meerderheden noodzakelijk is) en beheer van geld (RIF-
gelden, cofinancieringsfonds). 
 
Voor de uitwerking van wat is nodig qua ambtelijke ondersteuning 
spelen ook enkele vraagpunten. 
Groen: Conclusie Algemeen Bestuur op 5 maart was dat er taak ligt om 
uitvoeringskracht te versterken. 
Conclusie is dat dit specifieke punt erop gericht is dat door de 
regionale samenwerking er voor gezorgd gaat worden dat de 
uitvoeringskracht groen versterkt wordt. Maar niet dat de 
uitvoeringskracht zelf door Holland Rijnland moet worden opgepakt. 
Economie: regionale taak op gebied van kantoren- en 
bedrijventerreinenstrategie is niet kansrijk, dus vooralsnog geen inzet. 
  
Verder wil Dagelijks Bestuur wel een reactie/score op model “voorzitter 
PHO regelt eigen ondersteuning”. 
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09 Rondvraag en sluiting   

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 17 juni 2014 

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

 
 


