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Advisering bij agenda en stukken Portefeuillehoudersoverleggen  

Holland Rijnland 2013: woensdag 15 en vrijdag 17 mei 

 
 

PHO Sociale Agenda dd 15 mei 2013 
 

Agendapuntnr.  4:  

Taken, samenstelling en werkwijze stuurgroep 3D 

Contact Mariska Roos 

tel.nr 537256 

Advies Instemmen met het voorstel; hiermee wordt de rol van de stuurgroep 

verduidelijkt 

Opmerkingen -  

Belang Hillegom Groot, net als voor de andere gemeenten. 

Essentie voorstel In februari 2012 heeft het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda de 

Strategische visie en het plan van aanpak voor de decentralisaties werk, 

Wmo en jeugd vastgesteld. Hiermee is besloten de voorbereiding op de 3 

decentralisaties zoveel als mogelijk in samenwerking te doen. In 2012 is 

het project 3D Holland Rijnland stevig in de steigers gezet en nemen alle 

gemeenten hierin volop deel. De eerste resultaten zijn zichtbaar. 

Het jaar 2013 is een cruciaal jaar voor het project. Aan het einde van dit 

jaar is  voorbereiding voor de participatiewet afgerond, zijn de regionale 

beleidskaders voor jeugd en Wmo gereed en hebben de meeste 3D 

werkgroepen hun producten opgeleverd. Om dit te laten slagen is een 

goede sturing van het project onmisbaar. 

Voorstel:  

- Elke subregio is vertegenwoordigd in de stuurgroep met twee 

bestuurders, één van een ‘grote’ gemeente en één van een ‘kleine’ 

gemeente. Samen hebben zij alle drie decentralisaties in hun 

portefeuilles. 

- De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda, 

tevens lid van het DB Holland Rijnland en lid van de Stuurgroep 

Ketenaanpak, is voorzitter van de Stuurgroep 3D om de verbindingen te 

maken en de integraliteit te bewaken. Zij is tevens vertegenwoordiger van 

de Leidse regio. 

- De stuurgroep 3D heeft de volgende taken: 

   - de voorbereiding en agendering van de opbrengsten van het project 

3D Holland Rijnland voor het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 

en 

   - het organiseren van voldoende steun en draagvlak voor het project 

bij de betrokken portefeuillehouders, binnen het DB van Holland Rijnland 

en bij relevante samenwerkingspartners. 

    -Elk lid van de Stuurgroep is verantwoordelijk voor een aantal 

onderwerpen/werkgroepen. Deze bestuurder brengt dit onderwerp in in 

het portefeuillehoudersoverleg 
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Agendapuntnr.  5: Handreiking Integrale toegang sociaal 

domein 

 

Contact Rick Severijns 

tel.nr 537252 

Advies Instemmen met het voorstel 

Opmerkingen Tijdens de vergadering is Rick Severijns ambtelijk trekker en voorzitter 

van de werkgroep aanwezig voor toelichting 

Belang Hillegom Groot, net als voor de andere gemeenten. 

Essentie voorstel Op 19 september 2012 is het PHO akkoord gegaan met de 

procesbeschrijving integrale toegang tot het sociale domein.  Deze 

procesbeschrijving is in de maand oktober 2012 tijdens een drietal 

inspraakbijeenkomsten met werkexperts, klanten en aanbieders van 

commentaar voorzien. Na verwerking van deze commentaren is het 

document begin 2013 voor advies aan diverse adviesorganen gestuurd. 

De in totaal 19 adviezen zijn ook verwerkt in het document. Resultaat is 

een handreiking voor gemeenten om de toegang tot het sociaal domein 

integraler in te kunnen richten vol met adviezen, aandachtspunten, 

knelpunten, randvoorwaarden, opgaven, tips en trucs van onze 

maatschappelijke partners. 

Voorstel:  

- Akkoord te gaan met de handreiking Integrale toegang sociaal domein; 

- Deze handreiking aan gemeenten in Holland Rijnland aan te bieden om 

lokaal af te bakken. 

Agendapuntnr.  6: Uitwerking visie Wmo – presentatie + vervolg  

 

Contact Rick Severijns 

tel.nr 537252 

Advies Akkoord gaan met de voorgestelde visie en de werkgroep deze verder 

laten uitwerken.  

Opmerkingen Tijdens de vergadering is Anja Van Oost als ambtelijk trekker en 

voorzitter van de werkgroep aanwezig voor toelichting 

Belang Hillegom Groot, net als voor de andere gemeenten. 

Essentie voorstel Presentatie: de zelfredzaamheidsprofielen 

Tijdens uw overleg van maart jl. heeft u met enkele kanttekeningen de 

“handreiking visie uitbreiding WMO” vastgesteld en heeft u groen licht 

gegeven om het thema zelfredzaamheidsprofielen nader uit te werken. 

De werkgroep projectleiders uitbreiding WMO is hiermee aan de slag 

gegaan. Tijdens de presentatie wordt op hoofdlijnen geschetst waar het 

bij zelfredzaamheidsprofielen om gaat, hoe ze gebruikt kunnen worden 

en welke gevolgen dit kan hebben voor de organisatie en inhoud van de 

ondersteuning. 

Voorstel: Kennis nemen van en vervolgens bespreken van de presentatie 

zelfredzaamheidsprofielen. 

Memo status handreiking visie uitbreiding WMO 

Er zijn tot nu toe geen duidelijke bestuurlijke afspraken gemaakt over de 

wijze waarop de handreiking binnen de eigen gemeenten wordt 

besproken. Er blijkt behoefte aan bestuurlijke afstemming over de vraag 

hoe in de raden van Holland Rijnland met de handreiking om te gaan. 
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Voor de verdere ambtelijke uitwerking van de handreiking is er behoefte 

aan voldoende bestuurlijke rugdekking. 

Voorstel: De leden van het portefeuillehoudersoverleg spreken af in eigen 

huis te zorgen voor voldoende politiek draagvlak om de ambtelijke 

uitwerking van de "Handreiking visie uitbreiding WMO" mogelijk te 

maken. 

 

Agendapuntnr.  8: Accres 2014 GGZ regeling 

 

Contact Rick Severijns 

tel.nr 537252 

Advies Te kiezen voor hanteren van de  0-lijn net als in de voorgaande jaren 

vanwege onze financiële positie 

Opmerkingen Inhoudelijk wordt de voortgang van de activiteiten (o.a. deelnamecijfers) 

die vallen onder deze regeling in het portefeuillehoudersoverleg van 

september besproken. 

Belang Hillegom Niet anders dan de andere regio gemeenten 

Essentie voorstel De gemeenten van Holland Rijnland met uitzondering van Kaag en 

Braassem financieren op basis van een gemeenschappelijke regeling een 

aantal preventieve activiteiten op het gebied van de GGZ. Jaarlijks dient 

het portefeuillehoudersoverleg een accres voor het komende jaar vast te 

stellen. De afspraak is dat het overleg een keuze maakt tussen het wel of 

niet toepassen van een accres. Als gekozen wordt voor een accres, wordt 

het accres van de gemeente Leiden gehanteerd.  

De financiële situatie van de gemeenten pleit er voor om ook in 2014 

geen accres toe te passen en de 0-lijn te hanteren. Dat zou dan de 5e 

keer zijn dat er geen accres wordt toegekend. Dat betekent dat over deze 

periode de reële bezuiniging inmiddels substantieel is. 

Voorstel: 

Een besluit te nemen over het accres 2014 van de regionale GGZ 

regeling: 

- Ofwel voor 2014 de 0-lijn hanteren; 

- Ofwel voor 2014 het algemene accres van de gemeente Leiden te 

hanteren. 

 

Agendapuntnr.  9: Evaluatie Jongerenloket 

 

Contact Marija Scheeve 

tel.nr. 0631628152 

Advies Instemmen met het voorstel, omdat de evaluatie onder alle partners is 

uitgevoerd en de aanbevelingen breed gedragen worden.   

Opmerkingen -  

Belang Hillegom Niet anders dan de andere regio gemeenten 

Essentie voorstel In het PHO van  februari 2013 is de afspraak gemaakt, dat eerst een 

evaluatie aan de orde komt, voordat de toekomst van het Jongerenloket 
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besproken wordt.  

Voor deze evaluatie is gesproken met vertegenwoordigers van 

gemeenten en ROC’s en heeft het team zelf het functioneren tegen het 

licht gehouden. De evaluatie heeft betrekking op de beide functies van 

het Jongerenloket, poortwachter en de RMC functie (Regionaal Meld en 

Coördinatiepunt voor voortijdige schoolverlaters boven de 18). 

Voorstel: Kennis te nemen van de evaluatie Jongerenloket Holland 

Rijnland en in te stemmen met de volgende aanbevelingen: 

- te komen tot een sluitende aanpak op het gebied van onderwijs en 

werk, waarbij duidelijke afspraken tussen partijen gemaakt worden, 

waardoor jongeren niet tussen wal en schip komen te vallen; 

- te constateren, dat het komen tot een sluitende aanpak een herontwerp 

vraagt van het domein waarop het Jongerenloket actief is; 

- in de uitwerking van deze sluitende aanpak diensten Werk en inkomen, 

het project Ja, de ROC’s en het lokale welzijnswerk betrokken dienen te 

worden; 

- voor het pho Sociale agenda van 19 juni een plan van aanpak en een 

tijdpad voor te leggen om tot dit herontwerp te komen. 

Agendapuntnr.  10: Aanpak jeugdwerkloosheid 

 

Contact Marija Scheeve 

tel.nr 0631628152 

Advies Instemmen met het voorstel, omdat met het extra geld het project “JA!” 

wordt voortgezet en de aanpak om jeugdwerkloosheid in de regio aan te 

pakken door kan gaan. 

Opmerkingen -  

Belang Hillegom Niet anders dan de andere regio gemeenten 

Essentie voorstel Het kabinet heeft 50 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de 

bestrijding van jeugdwerkloosheid. De twee peilers zijn het langer 

doorleren en de regionale aanpak. Voor beide peilers is 25 miljoen euro 

beschikbaar. De wethouder Jan Jaap de Haan heeft  hiervoor op 17 april 

2013 een intentieverklaring ondertekend. Vervolgens moet de 

centrumgemeente  Leiden samen met de partners voor 1 juli 2013 het 

regionale plan van aanpak indienen. Het plan van aanpak moet een 

probleemanalyse en hierop gebaseerde acties formuleren. Het Rijk draagt 

niet meer dan de helft bij. Het Activiteitenplan 2013 is basis voor de 

aanvraag. 

Voorstel: In te stemmen met de in het bijgevoegde memo geformuleerde 

vijf beslispunten. 

1. Voor 2013 en 2014 de projectorganisatie te handhaven.  

2. Het project wordt uitgevoerd binnen de financiële kaders van de 

rijksoverheid. In de uitvoering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

van voorliggende voorzieningen, waarbij optimalisering en samenhang 

gevraagd zal worden aan de verschillende partijen bij de uitvoering van 

acties.  

3. De centrumgemeente vraagt namens de regio de nieuwe subsidie aan 
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en treedt op als werkgever voor de medewerkers van het Actieplan. De 

centrumgemeente benoemt een projectleider. De projectleider maakt 

gebruik van een ondersteuningsgroep (bestaande uit een 

vertegenwoordiger van het ROC, een beleidsadviseur van Holland 

Rijnland, hoofd van het expertisecentrum RPA en een vertegenwoordiger 

van werkgevers). Het Activiteitenplan 2013 is het uitgangspunt voor de 

nieuwe aanvraag bij het ministerie SZW.  

4. Projectleider zal regelmatig contact hebben met de trekkers van de 

drie decentralisaties en zoekt uitdrukkelijk verbinding met beleidsmatige 

ontwikkelingen bij de gemeenten op het terrein van onderwijs, zorg en 

arbeid.  

5. In de komende periode zullen een aantal acties m.b.t. aansluiting 

onderwijs arbeidsmarkt door onderwijsorganisaties meer verbonden 

worden met het VSV beleid en de daaraan gekoppelde acties. 

 

PHO Sociale Agenda, gezamenlijk met PHO Economische Zaken 
 

Agendapuntnr.  2: Stand van zaken uitvoering convenant 

bouwen en opleiden 

Contact Marija Scheeve 

tel.nr 0631628152 / John 

Koens tel. 0252 537335 

Advies - 

Opmerkingen Hillegom bouwt zelf niet en kan alleen indirect bemiddelen. Wel hebben 

wij via onze gezamenlijke inkooporganisatie Stichting Rijk afspraken 

gemaakt over ‘social return’ (oa. in de vorm van stageplaatsen) bij 

gunning van aanbestedingswerken ook in aanverwante sectoren.  

Belang Hillegom Net als andere gemeenten hebben wij belang bij stageplekken en goed 

opgeleide werknemers voor de bouw en andere technische sectoren. Juist 

nu. 

Essentie voorstel De uitvoering van het convenant komt niet optimaal van de grond.  

Voorstel: kennis te nemen van de stand van zaken en hierover kort van 

gedachte te wisselen 

 

NAGEKOMEN: punt 2 van besluit 

Agendapuntnr.  3: Presentatie resultaten 

werkgeversdienstverlening 

Contact Marija Scheeve 

tel.nr 0631628152 

Advies Instemmen met het voorstel omdat het goed is om elkaar binnen de 

arbeidsregio te vinden. Ook de voortzetting en borging middels het 

Afstemmingsteam draagt hier aan bij. 

Opmerkingen - 

Belang Hillegom Dit past helemaal binnen ons economische koers en sluit aan bij de 

voorbereiding op de invoering van de participatiewet. 

Essentie voorstel Op 14 november 2012 heeft Cylia Wopereis een presentatie verzorgd 

over de werkgeversdienstverlening. Op basis van het plan om de markt te 

bewerken zijn nu projecten gestart in kansrijke sectoren waar 

werkzoekenden geplaatst kunnen worden: de zorg en de maakindustrie. 

In de drie Holland Rijnland subregio’s zijn nu werkgeversservicepunten 
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ontwikkeld en zijn er afspraken gemaakt over de inrichting van de 

samenwerking. Werkgeversdienstverlening wordt gecoördineerd door een 

Afstemmingsteam waarin hoofden Werk en inkomen en directeuren van 

de SW-bedrijven in participeren.  

Bas van Drooge (directeur DZB), Robert ’t Jong (directeur ISD 

Bollenstreek) en Ria de Ruiter (vertegenwoordiger Rijnstreek) geven een 

presentatie over de projecten en de aanpak. 

Voorstel:  

1. kennis te nemen van de presentaties  

2. in te stemmen met voortzetting en borging van het Afstemmingsteam 

Werkgeversdienstverlening met als werkwijze:  

a. subregionale uitvoering en op Holland Rijnland niveau het 

initiëren en vormgeven van branche brede projecten en activiteiten;  

b. secretariële ondersteuning door Holland Rijnland;  

c. periodieke terugkoppeling van het Afstemmingsteam (AT) naar 

het pho Sociale Agenda en Economische zaken 

(arbeidsmarktbeleid);  

d. nauwe afstemming tussen centrumgemeente en regionale 

activiteiten op het arbeidsmarktbeleid. 

 

NAGEKOMEN 

Agendapuntnr.  4: Opzet bestuurlijk overleg Overheid, 

Ondernemers en Onderwijs 

Contact Marija Scheeve 

tel.nr 0631628152 

Advies Instemmen met het voorstel omdat het goed is om elkaar binnen de 

arbeidsregio te vinden.  

Opmerkingen Het is nog niet duidelijk hoe het Sociaal Akkoord in wetten wordt 

vastgelegd (Krijgt centrumgemeente een grotere rol? Komt er een 

werkbedrijf voor sociale werkvoorziening en bijstand?)  

Belang Hillegom Hillegom valt onder de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Van verdere 

samenwerking binnen de arbeidsmarktregio profiteren ook de inwoners 

van Hillegom. 

Essentie voorstel Het is wenselijk dat er op het niveau van de arbeidsmarktregio een 

bestuurlijke tafel komt waar overheid, ondernemers en onderwijs 

afspraken kunnen maken. 

 

Voorstel:  

1. Het pho arbeidsmarktbeleid van 15 mei 2013 geeft opdracht tot de 

uitwerking van een overlegvorm op het niveau van Holland Rijnland, waar 

onderwijs, ondernemers en overheid afspraken kunnen maken op het 

gebied van onderwijs-arbeidsmarkt.  

2. In deze uitwerking de rol en positie van de centrumgemeente en het 

regionaal samenwerkingsorgaan Holland Rijnland te betrekken.  

3. In deze uitwerking de rol en positie van het Regionaal Platform 

Arbeidsmarkt Rijn-Gouwe te betrekken.  

4. Aan het pho arbeidsmarktbeleid van 18 september 2013 de uitwerking 

voor te leggen.  
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PHO  ECONOMISCHE ZAKEN dd 15 mei 2013 
 

Agendapuntnr.  7: Regionale Topsectorenbeleid / Economische 

Agenda Zuidvleugel NAGEKOMEN:  voorstel bij 7b en 7c 

Contact Helma Matthijssen 

persoon/tel.nr 537 318  

Advies instemmen met de voorstellen die in lijn zijn met de subregionale en 

lokale koers op gebied van economie. 

7b: instemmen met minimaal optie B = groter dan alleen subregionaal 

(Bollenstreek) voort zetten. Ook om optimaal te profiteren van mogelijke 

cross-overs vanuit de ruimere mogelijkheden binnen Holland Rijnland 

(o.a. biomassa in het Groene Hart). 

7c: instemmen met voorstel; omdat ook voor de regionale topsector 

Space Technology geldt het belang van een krachtig cluster - in het 

Holland Space Cluster in oprichting doet ook Den Haag mee. 

Opmerkingen Het besluit bij 7c “en daarvoor zo mogelijk jaarlijks in de begroting van 

de Ruimtelijke Agenda middelen voor te reserveren” behoeft 

waarschijnlijk meer concretisering om tot resultaat te komen.  

Belang Hillegom Even groot als voor de andere regio gemeenten. 

Essentie voorstel a. Stand van zaken Economische Agenda Zuidvleugel  

Korte toelichting door de voorzitter op de voortgang bij de Economische 

zaken Zuidvleugel en de Stuurgroep EZ.  

Het Samenwerkingsverband Zuidvleugel (SVZ) is een 

samenwerkingsverband van de gemeenten Den Haag en Rotterdam, de 

regio’s Holland Rijnland, Drechtsteden, Midden-Holland, Stadsgewest 

Haaglanden, Stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Het SVZ 

werkt aan het verder ontwikkelen van de zuidelijke Randstad tot één van 

de economische topregio's van Europa, met een aantrekkelijk en 

samenhangend woon- en vestigingsklimaat. 

b. Holland Rijnland Biobased 

'Holland Rijnland-gemeenten hebben samen alles in huis voor een 

bloeiende biobased economy met het Biosciencepark, de Greenports en 

het bedrijfsleven en de boeren in het Groene Hart. Holland Rijnland heeft 

besloten om biobased economy als een kansrijke, nieuwe sector in de 

regio op te starten. De samenwerkende gemeenten zetten hiermee in op 

het beter economisch benutten van ongebruikte reststoffen, meer 

regionale werkgelegenheid en een gezondere omgeving. 

 

Voorstel: In te stemmen met het (concept) AB voorstel over Holland 

Rijnland Biobased  - voorstel nagekomen d.d. 7 mei 

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren in te zetten op 

Biobased Economy door voorkeur uit te spreken voor één van de 

volgende opties:  

A): Programma Holland Rijnland Biobased in 2014 op subregionaal 

niveau voort te zetten  

B): Programma Holland Rijnland Biobased voortzetten in 2014  

C): Programma voortzetten en intensiveren in 2014  

D): Programma Holland Rijnland Biobased voortzetten, intensiveren en 

cofinanciering van projecten in 2014  
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De voorkeursoptie voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van 26 juni 

2013 

 

c. Deelname Holland Rijnland aan Holland Space cluster  

Het Holland Space Cluster is opgezet als  samenwerking in de regio 

tussen overheden, ESA ESTEC, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. 

Voorstel: In te stemmen met het (concept) AB voorstel over deelname van 

Holland Rijnland aan het Space cluster.  (voorstel nagekomen 7 mei)  

Beslispunten:  

1. Kennis te nemen van de voortgang in de vorming van het Holland 

Space Cluster;  

2. In te stemmen met het toevoegen van ‘Aansluiting onderwijs en 

arbeidsmarkt’ als derde pijler van het Holland Space Cluster naast 

de pijlers Profilering en Netwerkvorming en samenwerking;  

3. De intentie uit te spreken de deelname aan het Holland Space 

Cluster een bestendige te laten zijn en daarvoor zo mogelijk 

jaarlijks in de begroting van de Ruimtelijke Agenda middelen 

voor te reserveren.  

 

 

 

Agendapuntnr.  8: Kracht15 en Economisch beleid deelregio’s  

 

Contact Helma Matthijssen 

persoon/tel.nr 537 318 

Advies Instemmen met voorstel en de discussie te voeren. 

Opmerkingen  - 

Belang Hillegom Juist omdat ook in Hillegom de aandacht voor economie groot is en we 

recent een eigen Hillegom koersdocument economie en toerisme hebben 

vastgesteld is het goed om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen en 

aanpak in de regio gemeenten wat verder om ons heen. Zodat daar waar 

mogelijke kruisbestuivingen ontstaan en we in Holland Rijnland verband 

kunnen afstemmen waar gezamenlijke prioritering en aanpak mogelijk is.  

Essentie voorstel Korte presentaties (max. 10 minuten) over  

a. Economische agenda Leidse regio - wethouder Ates  

b. Koersdocument Greenport Bollenstreek - wethouder van der Zon  

c. Economische ontwikkeling Groene Hart - wethouder Hoekstra  

d. Voorlopige uitkomsten van het onderzoek dat in opdracht van Holland 

Rijnland is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (Holland Rijnland)  

Voorstel: Kennis te nemen van de presentaties en hierna een 

richtinggevende discussie te voeren over de grote lijnen en 

dwarsverbanden die we zien en de hieruit volgende opgaven op 

economisch gebied voor de komende jaren. 
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Agendapuntnr.  9: Plan van aanpak uitvoering kantorenstrategie 

 

Contact Helma Matthijssen 

persoon/tel.nr 537 318 

Advies Kennis nemen van het plan van aanpak dat invulling geeft aan verdere 

uitwerking van de strategie zoals eerder (in 2012) geformuleerd. 

Opmerkingen -  

Belang Hillegom Hillegom heeft belang bij een goede regio economie ook voor de 

kantorenmarkt met een regionale vraag. 

Essentie voorstel Op 26 oktober 2012 is de kantorenstrategie van Holland Rijnland 

vastgesteld. Basis van deze strategie zijn een negental bindende 

afspraken tussen de Holland Rijnland gemeenten. Jaarlijks wordt door 

Holland Rijnland in samenwerking met de gemeente Leiden de 

kantorenmonitor uitgebracht om te meten of de voorgestelde 

maatregelen werken en effectief zijn. Uit de leegstand cijfers van 1 

januari 2013 blijkt dat de leegstand in Holland Rijnland is toegenomen 

van 12,9% in 2012 naar 15,3% in 2013.  

 Cijfers  

Kantorenvoorraad en % leegstand 

(incl. voorverhuur) 2010  

2012  2013  

Beschikbaar 

vloeroppervlak  

% leeg  bvo  % 

leeg  

bvo  % 

leeg  

Hillegom  28600  14,7%  26600  12,4%  26600  15,4% 

 

Het bijsturen van de kantorenstrategie is op dit moment voorbarig en 

niet gewenst, de kantorenstrategie was immers op 1 januari 2013 nog 

maar een aantal maanden vastgesteld. Deze oplopende leegstand 

benadrukt wel het belang om de bindende afspraken die gemaakt zijn 

ook uit te voeren. Daarom moeten we behoudend zijn met nieuwe 

kantoorontwikkelingen en ook blijft het van belang om in te zetten op 

transformatie. 

De regionale afspraken hebben betrekking op de regionale vraag; d.w.z. 

kantoren met een oppervlakte van > 2.500m op strategische locaties.  

 

Voorstel: Kennisnemen van het plan van aanpak. 

 

 

 

PHO  Ruimte dd 15 mei 2013 
 

Agendapuntnr.  4: Marktopnamecapaciteit Woningbouw 

 

Contact: Isabelle Salman  

tel.nr.  537253 

Advies Instemmen met voorstel, omdat het een goed uitgangspunt biedt voor 

een nieuwe regionale woonvisie. 

Opmerkingen Companen heeft vanuit verschillende invalshoeken onderzoek gedaan 

naar de marktopname capaciteit. Dit onderzoek geeft een helder en 
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duidelijk beeld. Op basis van de informatie kan de regio een actuele 

woonvisie opstellen. Dit is in het belang van alle gemeenten in de regio. 

Er dient namelijk regionaal afstemming plaats te vinden bij 

nieuwbouwplannen.  

Belang Hillegom Niet anders dan de andere regio gemeenten 

Essentie voorstel Adviesbureau Companen heeft in opdracht van het PHO onderzoek 

gedaan naar de marktopnamecapaciteit per subregio. Dit is gebeurd op 

basis van deskresearch van lokale onderzoeken en gesprekken met 

deskundigen van de subregionale markten. Bram Klouwen (Companen) 

doet hier verslag van.  

Voorstel:  

1. Een discussie te voeren over woningbouwprogrammering op basis 

van uitkomsten van het onderzoek van Companen;  

2. Het DB te adviseren de uitkomsten de discussie en van het onderzoek 

te gebruiken als onderlegger voor de regionale woonagenda.  

 

 

 

Agendapuntnr.  5: Ontwerphuisvestingsverordening HR 

 

Contact: Isabelle Salman  

tel.nr.  537253 

Advies Instemmen met voorstel, omdat het voorstel past binnen de eerder 

genomen besluiten van de raad over dit onderwerp. 

Opmerkingen Het enigste wat anders is dan in een eerder besluit genoemd is dat 

stadsvernieuwingsurgenten een jaar (in plaats van een half jaar) de tijd 

krijgen om een woning eventueel binnen de regio te vinden. Dit past 

echter binnen de regionale gedachten, dus is hier geen bezwaar op.  

Belang Hillegom Niet anders dan de andere regio gemeenten. Dat er een passend 

regionaal toewijzing systeem komt voor de gehele regio.  

Essentie voorstel Afhandeling en verwerking van reacties uit inspraak op de 

ontwerpverordening. Gevraagd wordt om kennis te nemen van de meest 

besproken regels van de ontwerphuisvestingsverordening waarbij het 

Dagelijks Bestuur voorstelt:  

a. particuliere verhuurders wel op te nemen in de verordening, maar de 

rangordebepaling nog niet voor hen van toepassing verklaren.  

b. stadsvernieuwingsurgenten: 1,5 jaar voor de verwachte sloopdatum 

een urgentieverklaring te geven; hen 1 jaar (i.p.v. 1/2 jaar) te geven om 

met voorrang in de hele regio te zoeken.  

c. Voor het lokaal maatwerk en specifieke toewijzing:  

de voorgestelde percentages en criteria te handhaven; toe te voegen dat 

bij overschrijding het aantal voor lokaal maatwerk in volgende jaren 

wordt gekort met een even groot aantal als de overschrijding; ook 

particuliere sector onder lokaal maatwerk te laten vallen (als gemeenten 

met hen daarover afspraken willen maken);  

d. jaarlijks effecten te monitoren en na twee jaar de effecten van de 

verordening te evalueren.  

Voorstel:  

Het Dagelijks Bestuur te adviseren:  
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1. bijgaande Nota van beantwoording en wijzigingen betreffende de 

ontwerphuisvestingsverordening Holland Rijnland 2013 vast te 

stellen;  

2. de voorgestelde wijzigingen te verwerken in de 

Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013 en deze ter 

vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.  

 

 

PHO  VERKEER EN VERVOER dd 17 mei 2013 

 

Agendapuntnr.  4: LAB071 – Leidse Agglomeratie Bereikbaar Contact  Mina Yarim  

tel.nr 537286 

Advies - 

Opmerkingen - 

Belang Hillegom - 

Essentie voorstel Eind 2012 besloten de colleges van B&W van Leiden en Leiderdorp om in 

nauwe samenwerking een verkenning uit te voeren naar het verbeteren 

van de interne bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie. Leiden, als 

centrumstad van de Leidse agglomeratie, trekt deze verkenning. Leiden 

en Leiderdorp hebben ook Oegstgeest gevraagd om als derde partij deel 

te nemen. Daarnaast worden ook andere overheidspartners, bij de 

verkenning betrokken. De bestuursopdracht heeft als doel om uiterlijk in 

de herfst van 2013 te komen tot breed gedragen bestuurlijke afspraken 

tussen Leiden, Leiderdorp en eventuele andere overheidspartners over 

bereikbaarheidsmaatregelen die bijdragen aan het realiseren van de 

ruimtelijke economische ambities van de Leidse agglomeratie. De heer 

Strijk geeft in het portefeuillehoudersoverleg een presentatie over de 

vorderingen van LAB071 tot nu toe.  

Voorstel: Het voeren van een opiniërende discussie over dit onderwerp. 

 

 

Agendapuntnr.  5: Rijnlandroute 

 

Contact  Mina Yarim  

tel.nr 537286 

Advies - 

Opmerkingen - 

Belang Hillegom - 

Essentie voorstel Inpassingsvraagstukken  

Ter informatie worden bij dit agendapunt verschillende met diverse 

betrokken partijen overeengekomen inpassingen van de Rijnlandroute 

gepresenteerd.  

Voorstel: Kennis te nemen van de presentatie van de inpassingen van 

verschillende onderdelen van de Rijnlandroute.  

 

Bestuurlijke Overeenkomsten  

Tussen Holland Rijnland en de gemeenten worden in het kader van RIF 2 

overeenkomsten gesloten t.b.v. bijdrage van de financiële middelen. 
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Tussen Holland Rijnland en de provincie wordt een overeenkomst 

gesloten over de overheveling van die middelen als bijdrage aan de 

aanleg van de Rijnlandroute. Het Algemeen Bestuur besluit in juni over de 

vaststelling van deze overeenkomsten.  

Voorstel: Het Dagelijks Bestuur te adviseren de overeenkomsten met een 

positief advies ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen bestuur  

 

Als aanvullende informatie wordt nog gemeld dat de beheersverordening 

via het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen aan het 

Algemeen Bestuur wordt voorgelegd. 

 

 

Agendapuntnr.  6: Benutting vrijvallende middelen Brede Doel 

Uitkering 

Contact  Mina Yarim  

tel.nr 537286 

Advies _ 

Opmerkingen - 

Belang Hillegom - 

Essentie voorstel De gemeente Lisse en Alphen aan den Rijn hebben aan de regio en de 

provincie te kennen geven dat enkele projecten geen doorgang zullen 

vinden. Voorstel: Alternatieve projecten uit diezelfde gemeenten worden 

voorgesteld. 

 

Agendapuntnr.  7: HOV Zuid-Holland Noord 

 

Contact  Mina Yarim  

tel.nr 537286 

Advies - 

Opmerkingen - 

Belang Hillegom - 

Essentie voorstel Tijdens de vorige portefeuillehoudersoverleggen is naar aanleiding van 

diverse vragen toegezegd een notitie voor te bereiden over de 

samenstelling van een stuurgroep die dit project begeleidt. Hierover is 

onder andere overleg met de provincie gaande met name of deze 

stuurgroep op enigerlei wijze gecombineerd kan worden met de 

stuurgroep concessie Zuid-Holland noord.  

 

Agendapuntnr.  8: Concessie Zuid-Holland Noord 

 

Contact  Mina Yarim  

tel.nr 537286 

Advies Aandachtspunten die vanuit Hillegom al ingebracht zijn: 

- Instellen omleidingroute n.a.v. werkzaamheden op de N208 (okt 

2013-april 2014) 

- Bespreken wat de mogelijkheden zijn om de wijk de Vossepolder 

opnieuw te ontsluiten door de korte slag van lijn 90  langs de wijk te 

laten lopen. 

Opmerkingen  

Belang Hillegom Optimaliseren van de busverbindingen die Hillegom en Hillegom Station 

verbinden met de regio; lijn 50 van Leiden station naar Haarlem en lijn 

90 van Den Haag naar Nieuw Vennep.   
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Essentie voorstel Ter voorbereiding van de dienstregeling 2014 heeft Arriva de afgelopen 

weken gesprekken gevoerd met gemeenten en regio voor een 

inventarisatie van wensen en ideeën. Op 30 mei wordt in de 

eerstvolgende stuurgroepvergadering voor de concessie een presentatie 

gegeven van de concept dienstregeling voor 2014. Wanneer hiervoor nog 

aandachtspunten aan de portefeuillehouder meegegeven moeten worden 

kunnen deze in de vergadering aan de orde komen.  

Voorstel: Inventarisatie aandachtspunten t.b.v. inbreng in de stuurgroep 

concessie Zuid-Holland Noord. 

 

 

 

 

Agendapuntnr.  9: Aanbesteding treindienst Alphen ad Rijn – 

Gouda 

Contact  Mina Yarim  

tel.nr 537286 

Advies 

 

- 

Opmerkingen - 

Belang Hillegom - 

Essentie voorstel De provincie heeft te kennen gegeven op korte termijn te starten met 

deze treindienst. De regio en de aanliggende gemeenten worden in de 

gelegenheid gesteld te reageren op de Nota van Uitgangspunten en in 

een later stadium het Programma van Eisen. In deze vergadering wordt u 

door middel van een presentatie door dhr. Van Velzen op de hoogte 

gesteld van de meest recente ontwikkelingen. Tevens worden afspraken 

gemaakt over de wijze van reageren op de Nota van Uitgangspunten. 

 

 

PHO  BESTUUR EN MIDDELEN dd 17 mei 2013 
 

Agendapuntnr.  5: Interbestuurlijk toezicht – presentatie door 

Patrick Tetteroo / Discussienotitie Spijkers met koppen 

 

Contact Helma Matthijssen 

tel.nr 537 318 

Essentie voorstel Presentatie horizontaal toezicht -ter informatie - nav nieuwe wetgeving 

over toezicht tussen provincie en gemeenten + discussie over notitie 

Spijker met koppen over toekomst Holland Rijnland 

Voorstel: geen 

Belang Hillegom Niet anders dan de andere regio gemeenten 

Opmerkingen -  

Advies De discussie aan te gaan 

 

Agendapuntnr.  6: Jaarstukken 2012 van HR 

 

Contact: Paul Schaddé van 

Dooren, tel.nr 537 372 

Advies In te stemmen met het voorstel omdat de rekening in overeenstemming 

is met gevoerd beleid en financiële afspraken. 
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Opmerkingen -  

Belang Hillegom Niet anders dan de andere regio gemeenten 

Essentie voorstel Het Algemeen Bestuur voor te stellen Jaarstukken 2012 van Holland 

Rijnland vast te stellen. Voorstel: Positief adviseren over het voorstel 

 

Agendapuntnr.  7: Begroting 2014 en de 

meerjarenbegroting 2014-2017 

Contact: Paul Schaddé van 

Dooren, tel.nr 537 372 

Advies In te stemmen met het voorstel; dit is in overeenstemming met het 

gevoerde beleid en de financiële afspraken. 

Opmerkingen -  

Belang Hillegom Niet anders dan de andere regio gemeenten 

Essentie voorstel Het Algemeen Bestuur voor te stellen de Begroting 2014 en de 

meerjarenbegroting 2014-2017 vast te stellen. 

Voorstel: Positief te adviseren omtrent het voorstel 

 

Agendapuntnr.  8: Programma van eisen inhuur 

accountantsdiensten voor verslagjaren 2013-2016 

Contact Paul Schaddé van 

Dooren, tel.nr 537 372 

Advies In te stemmen met het voorstel 

Opmerkingen -  

Belang Hillegom Niet anders dan de andere regio gemeenten 

Essentie voorstel Instemmen met:  

1. Het Programma van Eisen Holland Rijnland Inhuur accountantsdiensten 

voor de verslag jaren 2009-2012:  

2. Het instellen van een beoordelingscommissie, bestaande uit de 

portefeuillehouder Middelen, de controller, de coördinator financiën en 

drie leden vanuit het algemeen bestuur;  

3. Het uitnodigen van de volgende accountantskantoren een offerte uit te 

brengen: KPMG (Amstelveen), Ernst & Young (Rotterdam), 

PriceWaterhouseCoopers (Amsterdam), Deloitte (Den Haag) en Baker Tilly 

Berk ( Leiden) 

 

 

 

 

 

### 


