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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 4 september 2014 

 
Aanwezig:  I. ten Hagen, T. Hoekstra, G. Veninga, J. Wienen, R. van Netten (secretaris) C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau),  
 
Afwezig:  R.A. van Gelderen,  H.J.J. Lenferink,  C. den Ouden 
  
 
Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

- 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur  
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 
02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 5 juni 2014 
02a Besluitenlijst Schriftelijke ronde Dagelijks Bestuur 19 juni 
2014 
02b Besluitenlijst schriftelijke ronde DB 3 juli 2014 
02c Besluitenlijst DB 17 juli 2014  

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vast gesteld. 
 
N.a.v. besluitenlijst 3 juli; verklarende notitie m.b.t. agendapunt 08 
Dienstverleningsovereenkomst en Service Level Agreement Holland 
Rijnland – gemeente Alphen aan den Rijn volgt nog. 
 

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

Akkoord met voorstellen. 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 
 

- 

05 
 
 
 

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

Op de N444 wordt gewerkt aan overeenkomst om het geld beschikbaar 
te stellen. 

06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt) 
 

Volgende vergadering zal voor dit agendapunt in aanwezigheid van de 
voorzitter voldoende tijd voor worden gereserveerd. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

07 Managementrapportage 2014 (Marap) 
    Beslispunten: 

1. in te stemmen met de managementrapportage 
(Marap) van Holland Rijnland per 1 augustus 2014. 
2. in te stemmen met aanpassingen binnen de begroting 
2014 met betrekking tot: 
a. Aanwending van de reserve Gebiedsfonds in 2014 met 

-/- € 99.454 
b. Beëindiging Samenwerking Jongerenloket -/- € 

197.500 
c. Gebiedsfonds Groen blauwe diensten +/+ € 20.000, 

met dekking door de subsidie van PZH 
d. Bijdrage Simulatie HOV corridor +/+ € 16.557, gedekt 

door extra bijdrage betreffende gemeenten 
e. Transitiebudget +/+ € 129.073, zijnde het saldo het 

opgenomen RAS budget met het Transitiebudget, 
gedekt vanuit provinciale middelen 

f. Talentcoaching voor een bedrag van +/+ € 345.000, 
met dekking door de subsidie PZH 

g. Zorg 16+ +/+ € 16.000, met dekking door de subsidie 
PZH 

h. Aanpassen werkelijk beschikbaar gestelde bedrag  
voor Volwasseneneducatie -/- € 32.235 

i. Positioneren naar Profileren +/+ 20.000, met dekking 
door de subsidie van PZH 

3. onder voorbehoud van positief advies van het 
portefeuillehoudersoverleg  
    Bestuur & Middelen het Algemeen Bestuur in zijn 
vergadering van 29 oktober  
    2014 voor te stellen de Marap en de daarbij 
behorende begrotingswijziging  
    vast te stellen. 

Akkoord met voorstel. 
Met dien verstande dat aan portefeuillehouder mandaat wordt verleend 
om voorstel voor portefeuillehoudersoverleg aan te passen. 
Waarbij wordt aangegeven dat organisatie bij ongewijzigde uitvoering 
op schema zit. 
Dat komende maanden als gevolg van #Kracht15 er de nodige 
onzekerheden zijn.  
Dat als gevolg daarvan nog teveel zaken in beweging zijn afgezien 
wordt van een prognose. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

08 Berekening klanttarieven Regiotaxi Holland Rijnland 2015 
en 2016 

1. Het uitgangspunt van het hanteren van één 
gelijkluidend tarief voor reizigers van de regiotaxi Holland 
Rijnland los te laten. 
2. Vanaf 2015 voor de vijf aan de ISD Bollenstreek 
verbonden gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Teylingen, Lisse en Hillegom een afwijkend tarief te 
berekenen voor klanten in de Regiotaxi. Voor die 
gemeenten wordt dat € 1,00 voor reizigers jonger dan 65 
en € 0,70 voor 65+ reizigers. Voor de overige gemeenten 
blijven de tarieven € 0,71 en € 0,46 (alle tarieven 
betreffen 2014). 
3. De financiële consequenties van de invoering van de 
afwijkende bijdragen van de klant ten laste te brengen 
van de vijf aan de ISD Bollenstreek verbonden 
gemeenten. 
4. De opdrachtnemer van het vervoer van de Regiotaxi  
van dit besluit in kennis te stellen. 

Akkoord met voorstel. 

09 Gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit (met 1 bijlage)  
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van de vijf gebiedsprofielen in 
Holland Rijnland: Hollandse Plassen, Wijk en Wouden, 
Duin- en Bollenstreek, Greenport regio Boskoop en  
    Duin Horst en Weide.   

2. De gebiedsprofielen te gebruiken als handreiking 
bij ruimtelijke ontwikkelingen.  

3. De vijf gebiedsprofielen ter kennisname voor te 
leggen aan het portefeuillehouders overleg Ruimte (d.d. 
1 oktober 2014).  

Akkoord met voorstel. 



 

                                                                                                     4                                                                       

Nr. Agendapunt Besluit 

10 
 

De Tuin van Holland, deelprogramma van de provinciale 
Groenagenda  

   Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van ‘de Tuin van Holland’ (bijlage 

1); 
2. In te stemmen met het gebruiken van de Tuin 

van Holland als inspiratiekader voor het uitvoeren van 
groenprojecten in de regio.  

Akkoord met voorstel. 

11 Uitvoering aanbevelingen onderzoek RIF van de 
Gezamenlijke Rekenkamercommissie  

  Beslispunten: 
1. Vast te stellen dat de uitgangspunten in de memo 

nog steeds de koers zijn van het DB inzake het rapport 
(bijlage 1). 
2. Onder voorwaarde van een positief advies van het 

PHO Bestuur en Middelen bijgaande memo en het 
rapport van de gezamenlijke rekenkamercommissies 
(bijlage 3) ter bespreking voorleggen aan het Algemeen 
Bestuur 

Akkoord met voorstel. 

12 Agenda’s Portefeuillehoudersoverleggen 
september/oktober 
   Ter vaststelling 

Onderwerp arbeidsmigranten vraagt vermoedelijk meer tijd, dan thans 
op agenda portefeuillehoudersoverleg Ruimte. 

13 Rondvraag en sluiting  Volgende vergadering in aanwezigheid van de voorzitter besluit nemen 
over vice-voorzitterschap. 
 
Voor portefeuillehoudersoverleg staat onderwerp convenant 
arbeidsmigranten. 
Verzoek notitie t.b.v. portefeuillehoudersoverleg waarin aangeven 
helder wordt beschreven waar de inzet van ambtelijke capaciteit op de 
schaal van de regio voor bedoeld is (wat gaat hij/zij doen, wat is het 
programma). 
Als overeenstemming bestaat over inzet van middelen daarvoor, dan 
zal DB de daarvoor nodige capaciteit regelen. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 18 september 2014 
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de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
R. van Netten              H.J.J. Lenferink  

 
 
 
 
 
 


