Besluitenlijst HRL_DB Holland Rijnland
Datum
Tijd

31-10-2019
9:30 - 12:00

Locatie
Voorzitter
Toelichting

HRL_Kantoor
Henri Lenferink

1

Opening en vaststellen agenda

9:30

Besluit
Aanwezig:
Dhr Lenferink (voorzitter), dhr van Kempen, mevr Wolters, mevr Spies, dhr van Trigt,
mevr Spijker, dhr Jaensch, mevr Somair (programmamanager), mevr Ligthart
(programmamanager), mevr Bakker (secretaris-directeur), dhr de Haan-Hoek (verslag)
Toelichting
Extra punt: reactie concessie
In het opstellen van de brief is samen met Midden Holland opgetrokken. Beide regio's
hebben nu een eigen brief, en een gezamenlijke brief die een samenvatting is van
beide brieven. Anders dan de gezamenlijkheid voegt de gezamenlijke brief niet veel
tot niets toe. Beter naar elkaar verwijzen in de eigen brieven.
Proces: Deze brief gaat niet meer terug naar de raden, wel gaat de brief terug naar de
colleges.
Het DB stemt in met de brief, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen dat
enkele punten steviger aangezet kunnen worden. De alinea over tarieven wordt
geschrapt.
Mandaat wordt gegeven aan dhr van Kempen voor de aanpassingen, ook voor die op
basis van mogelijke reacties vanuit de colleges.
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9:35

Besluitenlijst vorige vergadering
Beslispunt: vast te stellen de besluitenlijst van 17 oktober 2019
Besluit
Akkoord

3
9:40

Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane
stukken/ Verslagen
Ter bespreking
Besluit
Het DB heeft kennis genomen van de ingekomen stukken.
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9:45

Terug- en vooruitblik overleggen
Ter bespreking
Besluit
Besproken
Toelichting
PHO Maatschappij:
Dhr van Trigt: TWO wordt voortgezet, in ieder geval met 5 jaar. Wel aangegeven dat
de positie van de TWO de komende tijd wordt bekeken.
Daarna in bestuurlijk beraad over veiligheid gehad, met de tijd om een casus te
doorgronden en dan krijg je een goed beeld van wat het betekent en onder wat voor
druk de mensen in die hulpverlening staan.
Mevr Wolters vond dat er wel schokkende constateringen waren, dat er zaken niet
naar voren komen omdat bepaalde problematiek niet ontdekt is.
Mevr Spies vult aan dat het een indruk achterlaat, maar ook dat iedereen parallel aan
elkaar zijn best doet terwijl samenwerking veel kan opleveren.
Stuurgroep energie:
Mevr Spijker: Inzicht gekregen voor wat we kunnen doen voor bijvoorbeeld besparing.
Was confronterend om te zien wat we kunnen doen en ook nog niet hebben gedaan,
als regio, maar ook als gemeenten.Verder stilgestaan met de planning voor de RES, en
daar moeten we nu even aan puzzelen op basis van bespreking bij het AB voor
betrokkenheid raden.
Dhr van Kempen gaat naar het PVVB.
POHO wonen en verstedelijking: Dhr Jaensch gaat. Het gaat in onze regio goed, maar
Voorschoten en Noordwijk blijven wat achter. Er wordt gekeken naar wat daar achter
zit.
Alphen gaat vertraging oplopen door het wangedrag van de vergunningsaanvragers;
Meer bedden dan afgesproken, geen algemene ruimtes volgens afspraak, enz.
Zullen ook stilstaan bij de miljoenennota, daar zit extra geld in en dus mogelijk een
kans om te versnellen voor bijvoorbeeld Valkenburg.
De voortgang in ons woningbouwprogramma wordt meegenomen, waar op plekken
flinke vertraging is door de stikstofproblematiek.
Regiodag: Veel zaken om te bespreken, dus parallelle sessies waarbij gelet wordt op
dubbelingen voor portefeuillehouders.
Kan een startschot zijn om met de portefeuillehouders met de regionale agenda aan
de slag te gaan: Een collectieve aftrap tijdens de lunch.

5

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.(GOM)

10:05

Beslispunten:
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1. de voortgang van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM), zoals
beschreven in het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 te onderschrijven;
2. het meerjarenprogramma GOM 2019-2023 te fiatteren.
Besluit
Beslispunt 1 wordt "kennisnemen van" en is daarmee akoord.
Beslispunt 2 wordt aangehouden.
De GOM wordt uitgenodigd voor een toekomstig DB, om toe te komen lichten
waarom de gedane voorspellingen in het kader van de bijdrage als één grote som niet
zijn behaald. Omwille van zorgvuldige besteding dit constateren en tevens aangeven
betrokken te willen blijven.
Er wordt een conceptbrief gemaakt en deze gaat langs de betrokken DB-leden (Dhr
van Kempen, dhr Jaensch, mevr Spies, dhr van Trigt). Hierbij wordt ook gekeken naar
de basis van het originele besluit om bij te dragen.
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10:10

Bestuurlijk beraad
Een nieuw DB-lid, een vers vastgestelde Regionale Agenda die uitgevoerd moet gaan
worden, en constante ontwikkelingen voor een nieuwe werkwijze: In het thematisch
deel zal de tijd worden genomen om hierover door te praten.
Besluit
Besproken

7

Rondvraag en Sluiting

11:55

Besluit
-Het vergaderschema wordt aangepast. Hierbij wordt onder andere gekeken naar
dagen met meerdere overleggen en extra reserveringen voor PHO's.
-De Provincie heeft ons uitgenodigd om langs te komen, maar we houden dit op het
moment af; Hun bezoek is afgezegd en nu lijken ze ons te "bestellen" wanneer het
hen uitkomt, dus dit wringt; Bovendien kunnen colleges in verband met hun eigen
vergaderingen niet op het moment van de provincie. NB: ambtenaren kunnen wel.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 21-11-2019.
de secretaris,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink
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