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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 18 september 2014 

 
Aanwezig: T. Hoekstra, H.J.J. Lenferink -aanwezig bij agendapunt 6- (voorzitter), G. Veninga, C. den Ouden, J. Wienen, R. van Netten 

(secretaris) C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau),  
Afwezig:         R.A. van Gelderen, I. ten Hagen,  
 
 
Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 4 september 2014 
incl. aanvullende besluitenlijst 4 september 2014 
Voorstel: vaststellen besluitenlijsten 
 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

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

Er zijn geen opmerkingen 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 
 

De heer Den Ouden doet verslag van het Woerdens Beraad. 
 
De heer Hoekstra heeft een vergadering van de Stuurgroep 
Zeejachthaven bijgewoond. Hij stelt vast dat er niet echt concrete en 
uitvoerbare plannen zijn, waar Holland Rijnland belang bij zou kunnen 
hebben. Het idee is dat na de besluitvorming in december de regio uit 
het overleg stapt. 

05 
 
 
 

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

Geen opmerkingen 
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Nr. Agendapunt Besluit 

06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt) 
Vervolg bestuurlijk besluitvormingsproces Kracht15, 
Holland Rijnland 2015, naar een flexibele 
samenwerking  
Beslispunten: 

1. Bijgevoegde brief vaststellen en versturen aan 
gemeenteraden in Holland Rijnland. (bijlage 1) 

2. Bijgevoegde notitie “Holland Rijnland 2015, naar 
een flexibele samenwerking” vaststellen en ter 
consultatie naar de gemeenteraden in Holland 
Rijnland aanbieden.(bijlage 2) 

3. Kennisnemen van het ambtelijk verslag van de 
regionale werkconferentie op 10 juli 2014 en dit ter 
beschikking te stellen van de gemeenteraden. 
(bijlage 3) 

Het DB stelt vast dat de notitie een weergave is van de huidige stand 
van zaken en als eerste concept de lading dekt. Er is echter geen 
noodzaak meer om op dit moment te komen tot een grondige 
herziening van de gemeenschappelijke regeling. Daarmee kan de 
consultatieronde van de raden gerichter plaatsvinden en zich beperken 
tot de hoofdvraag en aangevuld worden met de vragen uit de 
collegewerkconferentie.   
 
Als gevolg daarvan vindt het DB dat de brief en de notitie wel 
aangepast moet worden. De brief wordt gesplitst in een collegebrief en 
een brief aan de raden. Het AB (vergadering 17 december 2014) zal 
een herbevestiging gevraagd worden van het AB-besluit van 5 maart 
jl. 
Ter voorbereiding daarop worden de gemeenteraden in de gelegenheid 
gesteld zich daarover uit te spreken. 
En worden de gemeenteraden gevraagd zich uit te spreken over de 
omvang en vormgeving van het AB en hoe vorm te geven aan de 
betrokkenheid van de raden bij de samenwerking. 
 
Bij de brief een ingekorte notitie waarin uiteengezet wordt wat eraan 
vooraf ging, een korte samenvatting van de collegewerkconferentie 
(resultaten/conclusies), de gemaakte keuze v.w.b. de ambtelijke 
organisatie en het financieel kader (ook daar kunnen enkele 
detailzaken worden geschrapt). 
 
de koers van de samenwerking (i.c. herbevestiging besluit 5 maart jl.) 
wordt in het Algemeen Bestuur van december besproken. Dat maakt 
het ook mogelijk om de gemeenteraden te verzoeken hun reactie mee 
te geven aan hun vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur.  
De reacties vanuit de raden v.w.b. de bestuurlijke organisatie wordt na 
het AB van 17 december verwerkt in een concreet voorstel tot 
wijziging van de gemmenschappelijke regeling. Besluitvorming 
daarover vindt in 2015 plaats. 
 
Het Dagelijks Bestuur wil de opmerkingen van het PHO Bestuur en 
Middelen (26 september) over dit onderwerp meenemen en verwerken 
in de notitie en de brief aan de raden. De verzending van de brief en 
onderliggende stukken zal daarna pas plaatsvinden. 
 
Dee colleges worden in een brief geinformeerd over de stand van 
zaken van de transitie en kunnen dan enkele specifieke vragen 
voorgelegd. 
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07 Opdrachtgeverschap Jeugd Mevrouw Hogervorst (manager Sociale Agenda) geeft een toelichting 
op de stand van zaken en de dilemma’s waar de gemeenten en Holland 
Rijnland voor staan en in welke richting in het PHO voorstellen worden 
uitgewerkt t.a.v. de inkoopfunctie jeugdzorg. 
 
De volgende vergaderingen zullen voorstellen die voortvloeien uit deze 
ontwikkelrichting aan het DB worden voorgelegd, waarin antwoord op 
vragen over de juridische constructie en risico’s van de voorgestelde 
mandaatverlening wordt gegeven. Verdere uitwerking technische en 
inhoudelijk opdrachtgeverschap is noodzakelijk en komt in een later 
stadium terug in het DB. Daarnaast besluit het DB van dit onderwerp 
een vast agendapunt te maken. 

08 Handreiking Uitvoering Convenant huisvesting 
arbeidsmigranten 

   Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van bijgevoegd advies voor het 

Portefeuillehoudersoverleg Ruimte. 

Voor kennisgeving aannemen.  
 
Mevrouw Veninga kan op dit moment als DB-lid instemmen met het 
voorstel, vanuit de invalshoek dat het voorstel geschikt is voor 
agendering in het portefeuillehoudersoverleg. 
Maar geeft aan dat zij in het portefeuillehoudersoverleg als 
vertegenwoordigster  van het Nieuwkoopse college wellicht een 
afwijkend standpunt gaat innemen. Dit met het oog op de inzet die 
Nieuwkoop reeds pleegt in de Greenport Aalsmeer. 
 
Verder wordt vastgesteld dat de poging om andere partijen te laten 
bijdragen nogal zacht is. De consequenties van niet bijdragen door 
anderen wordt nog in het ambassadeursteam besproken. Het idee is 
dat nu de kosten in beeld zijn en door de bijdragen van de gemeenten 
andere partijen ook over de brug zullen komen. 
 

09 Invulling rol vice-voorzitterschap Dagelijks Bestuur Aangehouden tot volgende vergadering. 

10 Rondvraag  De heer Van Netten is de volgende vergadering verhinderd. 
 
De heer Van Netten meldt dat de volgende vergadering het kantoor 
van Holland Rijnland niet per auto bereikbaar is. 
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11 Vertrouwelijke deel van de agenda Niet behandeld. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 2 oktober 2014 

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


