BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 23 januari 2014
Aanwezig:
Afwezig:

T.P.J. Bruinsma, 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)
R.A. Van de Gelderen

Nr.

Agendapunt

01

Opening en vaststelling agenda

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur
Voorstel: vaststellen besluitenlijst

N.a.v. agendapunt 7 Rooversbroekpolder toevoegen dat een en
ander betrokken moet worden bij de herziening van de integrale
structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek.

03

Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen
Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

Geen opmerkingen

04

Besluit

Stuurgroep Duinpolderweg vergadert vandaag
De voorkeursvariant wordt waarschijnlijk in oktober vastgesteld.
Het overleg Arbeidsmigranten van 10 januari is vervallen.
Op 17 februari a.s. is er een overleg Natuur- en Landschap. De heer
Wassenaar laat zich vergezellen door de heer Bruinsma.
Diverse V&V-overleggen staan niet op de lijst.
Secretaris wordt verzocht lijst zo actueel en compleet mogelijk te
houden.

05

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

Stuurgroepen van de OV-corridors komen op gang. De corridor
Zoetermeer-Leiden en van Bio-science Park moeten worden
besproken. Voor de laatste is er een overleg voorafgaande aan het
portefeuillehoudersoverleg.
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Agendapunt

Besluit

06

Ondermandaat WOB Secretaris
Beslispunten:
Onder mandaat te verlenen aan de Secretaris voor het
afhandelen van primaire verzoeken op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur welke gericht zijn aan het Algemeen
Bestuur.

Akkoord met voorstel

07

Beleid met betrekking tot de locaties voor perifere
detailhandel (PDV)
Beslispunten:
Onder voorbehoud van het advies van het
portefeuillehoudersoverleg EZ van 5 februari 2014, in te
stemmen met de tekst van het voorstel voor de ABvergadering van 5 maart 2014.

Akkoord met voorstel

Uitganspunten opstellen begroting 2015
Beslispunten:
1.Kennis te nemen van het schrijven d.d. 1 november 2013
van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen van gemeenten in Holland Rijnland.
2.Bijgaande voorstel met de uitgangspunten begroting 2015 in
het Algemeen Bestuur ter vaststelling voor te leggen, nadat
het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen hierover
heeft geadviseerd

Er is een samenloop met de #Kracht15 discussie. Binnen dat traject
zijn er nog geen besluiten genomen. Het is dus niet mogelijk op dit
moment een begroting op te stellen waarin 25% taakstelling is
verwerkt.
Toch zal aan het Algemeen Bestuur een sluitende begroting moeten
worden voorgelegd op basis van wettelijke voorschriften. En om te
voorkomen dat het samenwerkingsorgaan onder preventief toezicht
wordt geplaatst.
Evident is dat in de loop van 2014 een begrotingswijziging (hetzij
een geheel nieuwe begroting 2015 als er in het kader #Kracht 15
besluitvorming heeft plaatsgevonden aan het Algemeen Bestuur zal
worden voorgelegd.
En dat uitgangspunt is dat daarin de taakstelling van 25% is
verwerkt.

08

Er wordt gevraagd aan de portefeuillehouder te controleren of
voldoende verwezen wordt naar het concept van de nieuwe
Structuurvisie.

Vooralsnog wordt uitgegaan van de zogenaamde Strijknorm.
Die overigens ook, zeker met 't oog op al gerealiseerde
bezuinigingen afgelopen jaren substantieel is.
Akkoord met voorstel
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Nr.
09

10

11

Agendapunt

Besluit

Concept regionale woonagenda
Beslispunten:
De coConcept-regionale woonagenda vast te stellen onder
voorbehoud van het advies van het portefeuillehoudersoverleg
Ruimte van 5 februari 2014 en daarna vrij te geven voor
inspraak en beschouwingen
Afronding
Cultuurhistorische
Atlas
Duinen
Bollenstreek
Beslispunten:
1.De eindrapportage Cultuurhistorische Atlas Duin- en
Bollenstreek (bijlage 1) vast te stellen.
2.Decharge te verlenen aan Landschapsbeheer Zuid-Holland
voor het opstellen van de Cultuurhistorische Atlas Duin- en
Bollenstreek.
3.Kennis te nemen van de rol van Erfgoed Leiden e.o. bij het
beheer en onderhoud van de digitale Cultuurhistorische Atlas
Duin- en Bollenstreek (bijlage 2 en 3).
Werkplan en begroting 3D 2014
Beslispunt:
Bijgevoegd AB-voorstel vast te stellen.
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Akkoord met voorstel.
Met 't oog op bespreking zal secretaris nog contact hebben met
portefeuillehouder Wienen.

Akkoord met voorstel

Akkoord met voorstel

Nr.

Agendapunt

Besluit

12

#Kracht15

In het kort wordt het congres besproken en ervaringen uitgewisseld.
Het is belangrijk het tempo hoog te houden.
Proces
Er wordt gewerkt aan voorstel aan Algemeen Bestuur van 5 maart.
Dit voorstel wordt besproken in het PHO Bestuur en Middelen van 7
februari a.s.
Verzending uiterlijk 30 januari 2014. Er wordt een schriftelijke ronde
georganiseerd voor het DB en de stuurgroep in de week van 27
januari a.s.
T.a.v. bestuurlijke invulling na de gemeenteraadsverkiezingen wordt
geconstateerd dat inzet is dat 21 mei nieuw Dagelijks Bestuur wordt
geïnstalleerd.
Vorige periode heeft Algemeen Bestuur voorzitter mandaat gegeven
nieuw Dagelijks Bestuur te formeren.
Dit punt ook mee nemen in AB-voorstel.
Waarbij huidige werkwijze met pho's en AB, zolang besluitvorming
#Kracht15 niet is afgrond wordt gecontinueerd.
V.w.b. samenstelling Dagelijks Bestuur is verwachting is dat na
herschikking van de portefeuilles 3 á 4 DB-leden voldoende zou
moeten zijn.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 13 februari 2014
de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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