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Ambtelijke Conceptbesluitenlijst  Algemeen Bestuur 29 juni 2011  
 
 

Aanwezig: H.B. Eenhoorn, M.H. du Chatinier, W.N. Roest (Alphen aan den Rijn), W.J. van Aken, J.G.M. van Griensven, A. Mans (vanaf 
agendapunt 5) (Hillegom), D.C.W. Binnendijk, M.W.C. Udo , J. Wienen (Katwijk), A.R. Bonestroo, M.A.C. van Dongen, (plv), J. van Haaster, 
H.J.J. Lenferink (vz), L. Rademaker, M.A.C.M. van Sandick (plv) (Leiden), J.M. Hofman-Züter, C.M.M. Meiners-Pieterse , C.J.M.W. Wassenaar 
(Leiderdorp), mevrouw C. Langelaar, A.D. de Roon (Lisse), G.A.H. Elkhuizen, J.Hardenberg, J.C. de Jong (Nieuwkoop), A.W.M. Eijs ,  
L.A.W. de Lange (Noordwijk), G. Goedhart, A. Gotink (Noordwijkerhout), M.A. den Boer, E. van Oortmerssen-Schutte, E. Reiding (Oegstgeest),  
P. Jongste, H. Scholten, J. Staatsen (Voorschoten), E.G.E.M. Bloemen, A. Gans (Zoeterwoude) 
 
 
Afwezig: A. van Geest (Alphen aan den Rijn) K.M. van der Velde-Menting, C. Malin, J.B. uit den Boogaard (Kaag en Braassem),  
B.C.H. Brekelmans (Lisse), L.J. van Ast (Noordwijk), A. Latenstein van Voorst – Woldringh, M.J.S. Vorenkamp-van de Westeringh (Rijnwoude),  
J.H. Stuurman (Teylingen)  
 
       
 
Link AB-stukken: http://frii.nl/hollandrijnlandabjuni 
 
 
 
Nr.   

01 Opening en vaststelling agenda 
 

 

   

02 Verslag en toezeggingenlijst Algemeen Bestuur d.d. 
23 maart 2011 
Voorstel: vaststellen conceptverslag 23 maart 2011 
(bijgevoegd). 
 

N.a.v. Focus2014. Het Dagelijks Bestuur heeft de colleges van 
burgemeester en wethouders per brief verzocht aan te geven wat de 
gemeentelijke inzet zal zijn. De beantwoording door de colleges heeft 
meer tijd gevraagd.. Na het zomerreces kan het Dagelijks Bestuur een 
beeld vormen of gestelde doelen en inzet met elkaar in verband staan. 
 
De toezegging  om voor deze bestuursperiode een evaluatie te houden 
over de samenstelling tot het Algemeen Bestuur wordt aan de 
toezeggingenlijst toegevoegd.   
 
Het verslag wordt verder conform vastgesteld. 

   

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane 
brieven 

Tijdens de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur is er vanuit 
de gemeente Leiden een motie ingediend over de Oostvlietpolder. Deze 

http://frii.nl/hollandrijnlandabjuni
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 motie is toen aangehouden met de toezegging dat er een overleg zou 
plaatsvinden tussen de heer Uit den Boogaard, de Provincie en de 
gemeente Leiden. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden.  
Conclusie is dat eerst de resultaten afgewacht worden van de 
nieuwe behoefteraming. Daarna zal in overleg worden getreden met 
de gemeente Leiden, de andere regiogemeenten en de 
provincie. een eventuele wijziging zal dus nog niet worden 
meegenomen in de 1e partiële herziening van de Regionale 
Structuurvisie.  
De heer Groen is weliswaar geen lid meer van dit Algemeen Bestuur. 
Maar het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland wil hem via de 
Noordwijkse delegatie hartelijk danken voor zijn inzet voor de regio. De 
heer Groen was een tijd lid van het Dagelijks Bestuur van Holland 
Rijnland en was bovendien één van de kwartiermakers van de 
Greenport Ontwikkelings Maatschappij. 
 
De heer Goedhart geeft mede namens de gemeenten Noordwijk en 
Voorschoten aan dat zij naar aanleiding van de bespreking in het 
Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen hebben besloten het 
voorstel voor een exoneratieprocedure niet aan het AB voor te leggen. 
Hiervoor bleek onvoldoende steun bij overige gemeenten. 
 
 

   

04 Actualiteit RijnlandRoute en RijnGouwelijn  
Ter kennisname is bijgevoegd standpunt Dagelijks Bestuur 
ten aanzien van coalitieakkoord 2011-2015 “Zuid-Holland 
verbindt en geeft ruimte”. Dit standpunt staat verwoord in 
de bijgevoegde brief van het Dagelijks Bestuur aan de 
colleges van burgemeesters en wethouders van de 
deelnemende gemeenten aan Holland Rijnland. 
Indien de actualiteit daar aanleiding toe geeft volgt in de 
week van 13 juni een informerende memo waarin wordt 
ingegaan op de meest actuele stand van zaken.  
 

De gemeenten Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en 
Zoeterwoude dienen een motie in met betrekking tot de RijnlandRoute.  
Deze motie is bijgevoegd. 
 
De motie is aangenomen.  
Alleen de heren Du Chatinier en Roest van de gemeente Alphen aan 
den Rijn stemden tegen. . 
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05 Gezamenlijke focus op regionaal arbeidsmarktbeleid 
in 2011-2014  
     1. In te stemmen met de notitie gezamenlijke  
              focus op regionaal arbeidsmarktbeleid   

        2011-2014. 
          2. In te stemmen met het addendum behorende  
              bij de notitie waarin de volgende prioriteiten  
              worden benoemd: 

 Gezamenlijke voorbereiding op invoering wet  
      werken naar vermogen 
 Delen (lokale) best practices op het terrein van  

      aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (in  
      speerpuntsectoren techniek en zorg) 
 De platform- en monitorfunctie die het RPA Rijn  

      Gouwe vervult 
 

        Naast deze speerpunten wordt onder de noemer  
        van het regionale arbeidsmarktbeleid uitvoering  
        gegeven aan de volgende activiteiten waarover  
        eerdere besluitvorming heeft plaatsgevonden:  
        de bedrijfsterreinenstrategie en kantorenstra-  
         tegie in het kader van economische zaken en de  
         uitvoering van het actieplan jeugdwerkloosheid.  

 

 
De delegatie uit Oegstgeest dient een motie in..  
Deze motie is bijgevoegd. 
  
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 
 

   

06 (Noordelijke) Ontsluiting Greenport Duin- en 
Bollenstreek  
 Beslispunten: 

1. Het programmaplan Ontsluiting Greenport Duin-  
    en Bollenstreek (bijlage 1) vast te stellen  
    conform artikel 8 in de Beheersverordening  
     Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland  
     (bijlage 2);  
2. Onderstaande verdeling van de gelden uit het  
    Regionaal Investeringsfonds ten behoeve van het  
     pakket aan maatregelen voor de “Noordelijke  
     Ontsluiting Greenport” van in totaal € 37,5 mln.  
     vast te stellen: 

Akkoord met voorstel 
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a) Maatregelen middengebied Duin- en 
Bollenstreek: € 20 mln. 
a) Route Zuid-Kennemerland: € 12,5 mln.  
b) OV-maatregelen ten behoeve van de 
corridor Noordwijk-Schiphol: € 5 mln.  

          3. Met betrekking op de Maatregelen middengebied  
             Duin- en Bollenstreek het Dagelijks Bestuur te  
             mandateren voor het aangaan van  
             projectovereenkomsten per maatregel  
             en het Dagelijks Bestuur volmacht te verlenen  
             deze te uit te voeren en daarmee het Dagelijks  
             Bestuur te mandateren voor de definitieve  
             vaststelling van de bijdragen met een maximum  
             van in totaal € 20 mln., op basis van het  
             programmaplan Ontsluiting Greenport Duin- en  
             Bollenstreek. 
 

   

07 Managementrapportage per 1 april 2011 
 Beslispunten: 

1. De Managementrapportage per 1 april 2011 vast  
    te stellen 
2. Instemmen met beschikken en opheffen van een  
    drietal reserves. Te weten: 

a. beschikken over de reserve afwikkeling  
    verhuizing ad € 2.442,-- en dit te  
    verantwoorden bij de jaarrekening 2011. 
b. het opheffen van de reserve Uitvoering  
    Zuidvleugel Zichtbaar Groener ad  
    € 67.150,-- en het bedrag toevoegen aan de  
     balanspost voor overlopende passiva. 
c. het opheffen van de reserve Verbetertraject  
    ad € 78.500,-- en het bedrag  
    toevoegen aan de balanspost overlopende  
    passiva. 

          3. Kennis nemen van het overzicht van de eventuele  
              gevolgen van het regeerakkoord voor Holland  
              Rijnland. 

Akkoord met voorstel 
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08 Jaarrekening en –verslag 2010 van Holland Rijnland 
Beslispunten: 
1. Vaststellen van de jaarrekening en het  
    jaarverslag 2010 van Holland Rijnland. 
2. Kennisnemen van de accountantsverklaring. 
3. In te stemmen met de verrekening van het  
    voordelige resultaat van € 574.655 met de 
    deelnemende gemeenten conform de  
    afrekenstaat (na bestemming). 

 

Akkoord met voorstel. 
 
 

   

09 Begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2012-
2015 
 Beslispunten: 

1. Vast te stellen de begroting 2012 en de  
    meerjarenbegroting 2012-2015 van het  
    samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 
2. Het financieel kader voor gemeenschappelijke  
    regelingen, zoals opgenomen in de brief  
    van de wethouder van de gemeente van 28 april  
    2011, als taakstellend voor de begrotingen van  
    Holland Rijnland te hanteren. 

 3. Vast te stellen dat Holland Rijnland in de  
               begroting 2012 ruim voldoet aan het financieel  
               kader.  
 

Akkoord met voorstel.  
 
 

   

10 Rondvraag en Sluiting De heer Mans, burgemeester van de gemeente Hillegom, is door de 
gemeenteraad van Castricum voorgedragen voor benoeming tot 
burgemeester van die gemeente. De verwachting is dat de heer Mans 
in de maand september geïnstalleerd kan worden als de nieuwe 
burgemeester. Waardoor dit zijn laatste AB-vergadering Holland 
Rijnland is. 
 
De heer Lenferink bedankt de heer Mans voor zijn inzet voor de regio. 
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De heer Mans wenst Holland Rijnland in de toekomst heel erg veel 
succes toe, hij is vanaf de start van Holland Rijnland betrokken 
geweest bij de regionale samenwerking. Hij is onveranderd enthousiast 
en noemt het Regionaal investeringsfonds als huzarenstuk. Ook wil hij 
de medewerkers van Holland Rijnland bedanken.  
 
 

 
 
Lijst van toezeggingen: 

1. Voor het einde van deze bestuursperiode vindt een  evaluatie over de Samenstelling van het Algemeen Bestuur in 2014 plaats. De 
conclusies van deze evaluatie worden deze bestuursperiode aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. 

2. Als alle reacties op de Focus 2014 binnen zijn zal de uitwerking hiervan ter kennisneming naar het Algemeen Bestuur worden gestuurd. In 
de najaarsvergadering van het Algemeen Bestuur zal er een voorstel worden gedaan over de bijdrage eerste en tweede tranche van het 
RIF 
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