BEKNOPT VERSLAG VAN HET REGIO OVERLEG GEHOUDEN OP 11 FEBUARI 2013

Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:
Tevens aanwezig:

de heer J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom)
de dames A. van Dijk (PvdA), J.A. Ringelberg (VVD), A.E. Snuif (D66)
en A. van Vliet (Hillegom Progressief) en de heren W. de Bock (CDA),
A.P.J.M. Buikx (VVD, agendapunt 3 soc. agenda), T.M. van Haaster
(VVD), R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom), A. de Jong (BBH), C.H. de
Joode (PvdA), C.A.A. Jongbloed (VVD), F.J. Roelfsema (fractie
Roelfsema) en G. van Wageningen (D66)
de heer A.J. Jaspers, adjunct-griffier
burgemeester J. Broekhuis, wethouders A.Th. van Rijnberk, J.G.M.
van Griensven en G.Kleijheeg en mevrouw M. Scheeve
(beleidsmedewerker Welzijn en Onderwijs)

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.

2.

Spreekgelegenheid voor het publiek
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3.

Portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland
13 februari Ruimte
De leden stemmen in met de adviezen.
13 februari Economische Zaken
De leden stemmen in met de adviezen.
15 februari Verkeer & Vervoer
Agendapunt 4 ‘Concessie Zuid-Holland Noord’. Mevrouw Snuif merkt op dat de
vertrektijden van de bussen bij het station Hillegom niet aansluiten bij de
vertrek- en aankomsttijden van de treinen. Als dit als resultaat heeft dat er
minder mensen in de bussen zitten zou Arriva kunnen beslissen de lijn op te
heffen. Wethouder Van Griensven zegt toe dit punt mee te nemen.
De leden stemmen in met de adviezen, inclusief de toezegging.
15 februari Bestuur & Middelen
De leden stemmen in met de adviezen.
13 februari Sociale Agenda
Agendapunt 9 ‘Wijziging berekening tariefstelling voor Wmo-geïndiceerde
klanten voor de Regiotaxi’. Een meerderheid van de aanwezigen is het eens met
voorstel van Holland Rijnland om de tarieven voor de regiotaxi voor Wmo
geïndiceerde reizigers te laten stijgen tot het niveau van de huidige OV tarieven.
Dit in tegenstelling tot het voorstel van de 5 portefeuillehouders van de vijf ISD

gemeenten, waarin wordt voorgesteld de prijzen te verhogen tot het hogere tarief
van de Qliner.
Voor het overige wordt ingestemd met de adviezen.
Mevrouw Van Vliet meldt dat zij de adviezen niet meer haar fractie heeft kunnen
bespreken omdat de stukken niet hardcopy zijn aangeleverd. Zij geeft dan ook
geen mening over de voorliggende adviezen.
4.

Informatie vanuit het college over overige gemeenschappelijke
regelingen/samenwerkingsverbanden
De heer Broekhuis deelt mee dat het gehouden klanttevredenheidsonderzoek bij
de Omgevingsdienst West-Holland teleurstellende resultaten heeft opgeleverd.
De raad wordt hierover nog geïnformeerd.

5.

Vragenronde leden
Mevrouw Snuif spreekt haar waardering uit over dit overleg.

6.

Sluiting
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 april 2013.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

J. Broekhuis
voorzitter
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