
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 27 februari 2014 (schriftelijke ronde)

Alle leden van het Dagelijks Bestuur hebben schriftelijk op deze voorstellen gereageerd. 

Nr. Agendapunt Besluit

01 Huisvesting bijzondere doelgroepen
Beslispunten:
1. voor de toewijzing aan bijzondere doelgroepen in 2014 

vooralsnog 127 woningen beschikbaar te stellen volgens 
het contingent per instelling in bijlage 1;

2. bij de toewijzing van onder 1 genoemde woningen aan 
woningzoekenden uit bijzondere doelgroepen voorrang te 
verlenen; er is sprake van directe bemiddeling.

3. In het tweede kwartaal van 2014 een besluit te nemen 
over het contingent woningen voor instellingen in Alphen 
aan den Rijn en Nieuwkoop.

Mevrouw Van Gelderen merkt op dat het aantal contingente 
woningen op dit moment naar hun ervaring niet voldoende is 
en/of wordt niet goed verdeeld. Houd ook geen rekening met de 
toekomst waarin we rekening moeten houden met een 
toenemende vraag.

De heer Lenferink wil dit punt graag fysiek agenderen. Dit punt 
wordt daarom wederom geagendeerd voor het Dagelijks Bestuur 
van 13 maart. 

02 Beantwoording brief Omgevingsdienst West - Holland 
inzake RVMK 3.0
Beslispunten:
In te stemmen met de beantwoording aan de 
Omgevingsdienst West – Holland. 

Akkoord met voorstel

De heer Bruinsma vraagt druk te houden op de planning voor 
afronding van de actualisatie RVMK in april 2014.
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Nr. Agendapunt Besluit

03 Offerte en subsidies Proeftuinen jeugd- en gezinsteams 
2014
Beslispunten:
1. In te stemmen met bijgevoegde offerte van Partners In 

Jeugdbeleid, ad. € 123.750,- excl. BTW voor de 
projectleiding van de proeftuinen jeugd- en 
gezinsteams in 2014 (bijlagen 1 en 2).

2. € 174.635,-- subsidie te verlenen aan GGZ 
Rivierduinen voor de inzet van 2 coaches voor de 
proeftuinen jeugd- en gezinsteams in 2014 (bijlage 3).

3. € 71.396,76 subsidie te verlenen aan Ipse de Bruggen 
voor de inzet van 1 coach voor de proeftuinen jeugd- 
en gezinsteams in 2014 (bijlage 4).

4. De Manager Sociale Agenda te mandateren tot het 
beoordelen en ondertekenen van de 
subsidiebeschikkingen op basis van de 
subsidieaanvragen zoals genoemd onder beslispunten 
2 en 3.

Akkoord met voorstel
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Nr. Agendapunt Besluit

04 Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp
Beslispunten:
1. Bijgevoegd AB-voorstel ‘Gezamenlijk 

opdrachtgeverschap jeugdhulp’ vast te stellen voor de 
AB-vergadering van 5 maart 2014.

Akkoord met voorstel 

De heren Bruinsma en Wassenaar hebben vragen gesteld betreffende 
de financiële toelichting. Hier wordt gesteld dat in het voorstel aan 
het PHO van 7 maart een begroting zal worden opgenomen voor dit 
voorstel en dat de benodigde gelden voor 2014 door gemeenten uit 
de invoeringsbudgetten jeugd kunnen worden gefinancierd. 
Dit veronderstelt dat de omvang van de ingediende begroting zo is, 
dat deze ook daadwerkelijk kan worden gedekt uit deze middelen. 
Hierbij speelt ook mee dat er eind vorig jaar middelen zijn toegezegd 
door het rijk, die gemeenten nog niet daadwerkelijk toegekend 
hebben gekregen en hebben kunnen verwerken in hun begroting. Dit 
moet in het voorstel aan het PHO over opdrachtgeverschap worden 
meegenomen.
Ten aanzien van het ter informatie aangeboden stuk dat naar het 
PHO Sociale Agenda is gegaan, constateert de heer Wassenaar dat 
dit in uitwerking uitgebreider is, dan in het voorgelegde AB-voorstel.
Hoewel op de beslispunten gelijk, kan de verdere uitwerking en 
onderbouwing wellicht toch aanleiding geven tot een andere 
conclusie en dus tot wijziging van de beslispunten.
Wat dat betreft maakt de heer Wassenaar een voorbehoud, niet in de 
laatste plaats omdat de heer Wassenaar ook de discussie in het PHO 
wil meenemen in de finale afwegingen

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 13 maart 2014 

de secretaris, de voorzitter,

R. van Netten            H.J.J. Lenferink 
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