
 
 

Besluitenlijst Vertrouwelijk HRL_DB Holland Rijnland 
Datum 27-06-2019 
Tijd 14:30 - 16:35 
Locatie HRL_Kantoor 
Voorzitter Henri Lenferink 
Toelichting Dagelijks Bestuur Holland Rijnland 27-06-2019 
 

   
1 
14:30 

 Opening en vaststellen agenda 
 

Besluit 
akkoord 
 

Toelichting 
Met toevoeging van : 
Het onderwerp Duinpolderweg en de financiële doorkijk bij de nota van 
beantwoording 
 
Dhr Jaensch vraagt hoe het DB normaal op de hoogte blijft van aangekondigde 
amendementen voor het AB? 
Dit is naar bevind van zaken, maar vandaag zullen we ze op de agenda even 
bespreken 
 

2 
14:35 

 Besluitenlijst vorige vergadering 
Beslispunt: vast te stellen de besluitenlijst van 6 juni 2019 
 

Besluit 
Pagina 1: dhr van Kempen was wel aanwezig. 
 
Verder akkoord 
 

3 
14:40 

 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane 
stukken/ Verslagen 
Beslispunt: Bespreken 
 

Besluit 
Akkoord 
 
Goed nieuws van de kantorenvisie. 
Dit heugelijke feit wordt gemeld in het AB. 
 

4 
14:45 

 Terug- en vooruitblik overleggen 
Beslispunt: Bespreken 
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Besluit 
-20e HvH: Is dhr van Kempen geweest. Goed dat er iemand van Holland Rijnland 
was en dhr van Kempen heeft van zich laten horen want dat bleek nodig. Het 
zwaluwstaarten van verschillende dossiers vroeg hierom, waaronder mobiliteit 
waar ook al afspraken over zijn. Dit wordt dan wel positief ontvangen. 
 
-10 juli volgende bijeenkomst HvH +  de andere HR gemeenten, gericht op 
ruimtelijke raadsleden. Er wordt niet gewerkt met aanmeldingen, dus het is 
lastig inschatten wat het animo is, ook gezien de drukke weken voor het reces. 
 
-Mevr Bakker gaat naar BZK voor een sessie over WGR 
 
-28 juni greenport Duin- en Bollenstreek, dhr Jaensch gaat en gaat over de brief 
van minister Ollongren over flexwonen en arbeidsmigranten. Er worden 
gemeenten uitgenodigd zich aan te melden voor een pilot. 
 
 

5 
15:05 

 Begroting jeugdhulp 
Beslispunten: 
Het Dagelijks Bestuur wordt onder voorbehoud van positieve besluitvorming in 
de gemeenten geadviseerd: 
1. De Programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland  2019 – 3e herziening 
vast te stellen. 
2. De Programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2020 vast te stellen. 
3. De Meerjarenbegroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2021 – 2024 vast te 
stellen. 
 

Besluit 
Akkoord 
 

Toelichting 
De notitie toelichting wachttijden jeugdhulp is heel fijn. Dit is handig richting de 
raden. 
 

6 
15:10 

 Wijziging en verlenging Resultaatovereenkomst ‘inzet jeugd- en gezinsteams’ 
tussen de Gemeenten in Holland Rijnland en de Coöperatie jeugd- en 
gezinsteams Holland Rijnland 
Beslispunt: 
Op basis van het advies van het PHO Maatschappij (schriftelijke besluitronde 
juni 2019) In te stemmen met een administratieve wijziging in de 
Resultaatovereenkomst ‘inzet jeugd- en gezinsteams’ tussen de Gemeenten in 
Holland Rijnland en de Coöperatie jeugd- en gezinsteams Holland Rijnland in 
Hoofdstuk 2 Dienstverlening & Kwaliteit, artikel 11.1 en toe te voegen de 
bijlagen: 
1. Leidse regio: Prioriteiten bij verlenging (1 januari 2020 tot 1 januari 2021) 
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resultaatovereenkomst coöperatie jeugd- en gezinsteams 
2. Prioriteiten lokale doorontwikkeling 2019 en 2020 Jeugd- en Gezinsteams 
Noordwijk 
3. Prioriteiten lokale doorontwikkeling 2019 en 2020 Jeugd- en Gezinsteams 
Lisse 
4. Prioriteiten lokale doorontwikkeling 2019 en 2020 Jeugd- en Gezinsteams 
Teylingen 
5. Prioriteiten lokale doorontwikkeling 2019 en 2020 Jeugd- en Gezinsteams 
Hillegom 
6. Katwijk 
om op deze wijze inhoudelijke wijzigingen/speerpunten per gemeente en/of 
sub-regio met betrekking tot de dienstverlening van de Jeugd- en Gezinsteams 
vast te leggen voor het jaar 2020. 
 

Besluit 
Akkoord. 
 

7 
15:15 

 Transformatieplan jeugd: toekenning ‘Garage 2020’ en ‘Samen werken aan 
veiligheid’ uit Transformatiefonds & mandatering secretaris-directeur 
Beslispunten: 
Op advies van het PHO Maatschappij (6 maart 2019): 
1. het project Garage 2020 Leiden een bedrag van € 115.000 aan Cardea toe te 
kennen uit het Transformatiefonds jeugd (bijlagen 1 en 2); 
2. de pilot ‘Samen werken aan veiligheid’ een bedrag van € 150.000 toe te 
kennen uit het Transformatiefonds jeugd, waarvan: 
a. € 49.400,- aan Stichting William Schrikker Groep; 
b. € 69.700,- aan Stichting Jeugdbescherming West Zuid-Holland; 
c. € 30.900,- te reserveren voor deze pilot. 
3. de secretaris-directeur van Holland Rijnland te mandateren om bedragen tot 
€ 221.000,- toe te kennen uit het Transformatiefonds Jeugd. 
 

Besluit 
Beslispunt 1: Niet akkoord 
Overige beslispunten: Akkoord 
 

Toelichting 
Lastig er uit te halen wat het nu precies inhoud. 
De intenties bij Garage 2020 zijn goed, maar wat gaat er nu gedaan worden? 
De aanvraag is oud, van voor de verkregen gelden. Het PHO deelt het 
gedachtengoed van Garage 2020, maar de uitvoering kristalliseert nog. 
Dhr Lenferink vindt dit gebrek aan concreetheid wel lastig, moeten we dit wel 
doen als we niet precies weten wat we gaan doen? Bij het cofinancieringsfonds 
is het anders. 
Deze discussie is ook geweest in het PHO; Op basis van de inhoudelijke lijn is de 
steun uitgesproken, en dit is de beste uitwerking die we hebben ontvangen. 
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Dhr van Kempen herhaalt wat hij in het PHO zei: Een behoefte aan een overzicht 
van eerdere resultaten van de organisatie. Dat kan het vertrouwen bieden. 
 
Als ze het niet beter op kunnen schrijven, dan is dat geen goed teken en dat 
werkt op het vertrouwen in het voorstel. 
Dhr Mol constateert dat er in de overdrachtmomenten binnen jeugdhulp een 
cruciaal onderdeel is, maar dat het op dit onderdeel zo onduidelijk is is wel een 
risico. 
Waarom gaat óns collectieve transformatiegeld naar dit soort dingen? Landelijk 
zijn er veel initiatieven, wat is onze regionale meerwaarde. Ook gezien de 
tekorten die er zijn. 
Mevr Spies ziet hier een subsidie-gedreven aanvraag in. 
 

8 
15:25 

 Realisatieovereenkomsten brug over de ringvaart HOV Noordwijk-Schiphol, en 
fietsverbinding op de brug over de ringvaart HOV Noordwijk-Schiphol 
Beslispunten: 
Te besluiten over te gaan tot ondertekening van de 
1. Realisatieovereenkomst brug over de ringvaart HOV Noordwijk-Schiphol 
2. Realisatieovereenkomst Fietsverbinding op de brug over de ringvaart HOV 
Noordwijk-Schiphol 
 

Besluit 
Besluit aangehouden. 
 
Brief over de Duinpolderweg wordt schriftelijk voorgelegd aan DB-leden. 
 

Toelichting 
Bespreking memo DPW eerst: 
In PNH is de coalitie er ogenschijnlijk anders over gaan denken. De 79 miljoen is 
naar andere projecten toebedeeld. (Er zou dus nog 50 miljoen staan) 
Welke tekst er vanuit onze kant er ook komt: Er is een besluit genomen, in Zuid-
Holland en in Noord-Holland. Zolang ze het niet expliciet terugnemen, staat het. 
Gedeputeerde Floor Vermeulen heeft dit laten weten aan zijn collega in Noord-
Holland. 
Vanuit Holland Rijnland komt hier nog een brief over, met de gekozen positie. 
10 juli zal dit ongetwijfeld een onderdeel zijn van het gesprek, en daarom de 
vraag om vanuit het DB een brief te laten gaan. 
 
Dit betekent iets voor de HOV-brug, want die koppeling gaan wij aanleggen. 
 
Agendapunt 08: 
Gewoon besluiten en tekenen, vasthoudend aan eerdere genomen besluiten; 
Leg deze koppeling uit strategisch oogpunt. 
NB: We tekenen wel mee, maar betalen niet. 
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Ondertekening kan ook aangehouden worden tot na de stuurgroep van 10 juli. 
Dat wordt of 5 september, of schriftelijk. 
 

9 
15:30 

 Verzoek toewijzing standplaats woonwagen 
Beslispunt: 
Aan mevrouw S. Boon geen standplaats of woonwagen toe te wijzen buiten de 
vigerende rangordebepaling om. 
 
 

Besluit 
Akkoord 
 

Toelichting 
Goed en helder verhaal. 
 

10 
15:40 

 Memo cofinanciering 
Ter kennisname 
 

Besluit 
Kennisgenomen, prima manier, vergelijkbaar met de aanpak van de evaluatie 
van het groenfonds. 
 

Toelichting 
In het AB melden dat we materiaal leveren aan gemeenten zodat ze de 
inwoners kunnen inlichten. 
 

11 
15:45 

 Van energieakkoord naar RES 
Ter kennisname 
 

12 
15:50 

 Nota van beantwoording 
 

Besluit 
Positief. 
 

Toelichting 
Dhr Mol: Ziet er goed uit, iedereen stemt in en hij zal bij het AB een rondje 
doen. De punten over de regionale agenda volgen. 
 
Financieel doorkijkje: 
"We hebben een kleine overschrijding die waarschijnlijk tot een 
‘onderschrijding’ gaat leiden" 
De vooruitblik noodzaakt niet tot bijsturing. 
 
De vergadering van de auditcommissie was erg positief, over het werk rondom 
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de jaarrekening.  De accountant was positief. De auditcommissie wordt bedankt 
in het AB. 
 

13 
15:55 

 Vergaderschema 2020 
Het vergaderschema 2020 vast te stellen 
 

Besluit 
Akkoord 
 

14 
16:00 

 Terugblik raadsconferentie en vervolg regionale agenda 
Mondelinge toelichting 
 

Besluit 
akkoord 
 

Toelichting 
In de brief bieden we aan dat we graag komen toelichten. 
De infographic-samenvatting zal worden meegezonden. 
 

15 
16:30 

 Rondvraag en sluiting 
 

Er komen amendementen in het AB, aangekondigd vanuit Leiden, op de 
huisvestingsverordening: 
-Een andere formulering, voor mensen die "per ongeluk" niet reageren; Dit gaat 
om 4 mensen afgelopen jaar, ter illustratie. Een amendement is dus een zwaar 
middel voor een dusdanig kleine groep. Het intrekken van de urgentie is geen 
automatisme en er gaat ook in overleg. Een tegenargument is het shopgedrag 
tegen te gaan, dus ontraden. 
-De tweede: Staat de portefeuillehouder welwillend tegenover, wordt op 
geacteerd. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 05-09-2019. 

de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
 

L.A.M. Bakker   H.J.J. Lenferink 
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