BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 16-05-2019
Aanwezig:
Afwezig:

H.J.J. Lenferink (voorzitter), E. Jaensch, N. Mol, B. Wolters, J.W.E. Spies, F.Q.A. van Trigt, L.A.M. Bakker (secretaris), S. Ligthart (programmamanager), R.
Somair (programmamanager), J.P. de Haan-Hoek (verslag)
A.L. van Kempen,

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

Akkoord

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 25-04-2019
Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 25-04-2019

Akkoord

03

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

Het persbericht over werkbezoek VWS is leuk en goede timing met het bericht over de
350 miljoen extra.

04

Terug- en vooruitblik overleggen

Raadsbijeenkomst Hart van Holland op 8 mei ging niet door
Bondgenotenontbijt laaggeletterdheid 15 mei: Weer een succes, dhr van Trigt en
mevr Wolters aanwezig, maar weinig andere portefeuillehouders. Inzichten en aanpakken
zijn gedeeld. Gemeenten willen het graag zelf doen, maar de middelen zijn regionaal;
Hier moeten we dus naar kijken
Themacafé groen 15 mei: Erg leuk, grote opkomst. Kasteel Duivenvoorde, met drie hele
goede pitches van onder andere Duivenvoorde en Avifauna over concrete opdrachten en
hoe je die dan kan realiseren. Mogelijk een goed aanknooppunt voor iconen voor het
groenprogramma. Daarnaast twee spontane pitches van Kees van Velzen en Karin
Hoekstra.
Regiodag 22 mei: In navolging van het PHO maatschappij ook de indeling in
hamerstukken en bespreekstukken bij de andere PHO's gebruikt voor de agendering.
BJ42 24 mei: Gaat dhr van Trigt heen, zal over de financiën gaan.
VNG Congres 4/5 juni: Er staat een workshop op de lijst die Holland Rijnland samen met
Amersfoort en Twente organiseert. Het gaat over de rol van raden en stakeholders en
inwoners bij regionale samenwerking. Vanuit Holland Rijnland vertellen we over
themacafés, en zoektocht wijze van betrekken raden bij nieuwe agenda.

05

Reactie ledenraadpleging VNG over het concept beleidsplan van
het College voor Arbeidszaken 2019-2022
Beslispunten:

Akkoord,
met dien verstande dat we beslispunt 2 schrappen.
Is begrijpelijk overgenomen van de Leidse regio, maar niet van toepassing voor ons.

Nr.

Agendapunt
1. In te stemmen met het concept beleidsplan van het College van
Arbeidszaken voor 2019-2022;
2. de volgende toelichting aan de VNG kenbaar te maken:
het is noodzakelijk om aan de werkgevers in de SW-sector een
compensatie te bieden voor de loon- en prijsontwikkeling;
3. de inhoud van beslispunten 1 en 2 ter kennis te brengen aan de
VNG.

06

Mandaten Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
Beslispunten:
1. Mandaten Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 vast te
stellen;
2. Holland Rijnland Wonen en colleges burgemeester en wethouders,
voor zover relevant, te verzoeken de betreffende mandaten te
aanvaarden.

Besluit
Beslispunt 3 wordt dus alleen beslispunt 1 ter kennis brengen.

Wie mandateren we bij de corporaties? Iedereen die er werkt? Nee.
De directeuren zullen gemandateerd worden, met mogelijkheid voor ondermandatering.
Dus medewerkers corporaties wordt iets als "Directeuren van de corporaties in Holland
Rijnland", zodat we ook het gebied specificeren.
Zodanig formuleren dat er een duidelijke relatie staat met de specifieke corporaties, en
niet via landelijke corporaties bijvoorbeeld. Helder hebben om welke corporaties het gaat.
Met mandaat voor de portefeuillehouder voor deze aanpassing,
akkoord.

07

Actualisatie projectbladen Uitvoeringprogramma Regionaal
Verkeer en Vervoer Plan (UP RVVP)
Beslispunten:
1. Bijgaande geactualiseerde projectenbladen behorende bij het
Uitvoeringsprogramma (UP) Regionaal Verkeer en Vervoer Plan
(bijlage 1), het UP OV-visie (bijlage 2), UP Fiets (bijlage 3) evenals
de actualisatie van het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en
Bollenstreek (POG, bijlage 4) vast te stellen.
2. Het volgende project toe te voegen aan het UP RVVP:
Rijnzichtweg/Rijnsburgerweg – A44 (tussen A44 en woonkern
Rijnsburg).
3. De afwijzing van het in 2017 door de gemeente Voorschoten
aangemelde project te handhaven.
4. De uitvoeringsprogramma’s na vaststelling, te hanteren als
uitgangspunt bij het opstellen van de gebiedsagenda in het kader
van de provinciale subsidieregeling mobiliteit.

Dhr van Trigt heeft nog een annotatie gehad vanochtend met kleine aanpassingen, die
wordt doorgestuurd naar Holland Rijnland.
Dhr Jaensch: Er staat een ruimtelijke reservering voor een weg (Noordelijke ontsluiting
Katwijk/Rijnsburg) waarbij één gemeente wordt genoemd (Katwijk) die afspraken maakt
met de provincie, maar waarbij in de praktijk meer gemeenten zijn betrokken voor wat
betreft grondgebied waar de weg overheen gaat en mogelijke hinder, milieu-effecten. Een
oproep om dit gesprek met de provincie met drie gemeenten aan te gaan.
Mevr Wolters: Er blijven zorgen in Nieuwkoop als er naar de doelstellingen van 2011
wordt gekeken, met het sentiment dat dit hier achterblijft.
Het PHO heeft positief geadviseerd.
Akkoord,
met de ambtelijke verbeteringen.

Nr.

Agendapunt

Besluit

08

Wijziging Treasurystatuut Holland Rijnland 2014
Beslispunten:
1. Het conceptwijzigingsbesluit Treasurystatuut Holland Rijnland
2014 ter advisering voor te leggen aan het
portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen (PHO);
2. Het conceptwijzigingsbesluit (onder voorbehoud van een positief
advies van het PHO) ter vaststelling voor te leggen aan het
Algemeen Bestuur (AB).

Twee dingen uit te lichten:
-Opheffen intradaglimiet: Dit is om praktische redenen voor betalingen, maar wil natuurlijk
niet zeggen dat er geen enkele beperking meer op zit; Hier blijven we gewoon scherp op.
-Tekstmandaat voor de portefeuillehouder voor kleine aanpassing.
Met dien verstande:
Akkoord.

09

Wijziging Legesverordening en bijbehorende tarieventabel
Akkoord
Beslispunten:
1. Het conceptwijzigingsbesluit Legesverordening en tarieventabel ter
advisering voor te leggen aan het portefeuillehoudersoverleg
Bestuur en Middelen (PHO);
2. Het conceptwijzigingsbesluit Legesverordening en tarieventabel
(onder voorbehoud van een positief advies van het PHO) ter
vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur (AB) en
daarmee de opgenomen besluiten te nemen.

10

Regionale Energietransitie
Mondelinge toelichting

Besproken door het Dagelijks Bestuur

11

Mobiliteit Holland Rijnland
Mondelinge toelichting

Besproken door het Dagelijks Bestuur

12

Voorbereiding raadsconferentie
Mondelinge toelichting

Besproken door het Dagelijks Bestuur

13

Rondvraag en sluiting

De controller is nog steeds voor een deel uitgeschakeld, er wordt naar een oplossing
gekeken.
Dhr Jaensch: De zaak van de urgentiecommissie die in het nieuws was: Die mevrouw
heeft een aangepaste urgentie gekregen.
Dhr van Trigt: Human Capital Agenda. Is die wel voldoende afgestemd met de Duin- en
Bollenstreek is het gevoel.
Mevr Spies: Als Holland Rijnland hebben we gezegd dat daar niet onze taak ligt, maar

Nr.

Agendapunt

Besluit
dat het bij de arbeidsmarkt regio ligt.
Dhr Mol: Ook in Economie71 wordt hier gewerkt, straks bestaan er meerdere Human
Capital Agenda's.
Dhr Lenferink: Het Human Capital akkoord is ingegeven door problematiek van de
Zuidvleugel. De vraag is daar anders, maar de vraag is dan wel wie wat waar doet. De
vraag van hoe komt iemand aan een baan, en de vraag hoe komen werkgevers aan
personeel. We kunnen er hooguit een opvatting over hebben, maar niks beslissen.
Hoe gaan we het doen / Hoe gaan we het organiseren/ Welke structuur; Zolang dat niet
Holland Rijnland is, dan moeten alle gemeenten akkoord geven.
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 06-06-2019.
de secretaris,
de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

