
Voorbereiding Regio-overleg 12 mei 2014 
 
 
Holland Rijnland PHO’s 14 en 15 mei 
 

PHO Sociale Agenda  
 

Agendapunt 4: Benoeming leden bestuurlijke 
groepen Sociale agenda nieuwe bestuursperiode  

René Daalmans 
0252-537 241 

Voorstel Binnen het sociale domein zijn op regionaal niveau een aantal 
bestuurlijke groepen actief die als klankbordgroep, stuurgroep 
of extern bestuurlijk overleg fungeren op een deelterrein. Met 
de wisseling van wethouders die heeft plaatsgevonden, is het 
zaak om opnieuw naar de samenstelling van deze groepen te 
kijken en afspraken te maken over de samenstelling voor de 
komende bestuursperiode. De eerste 6 groepen hebben 
betrekking op WMO en jeugdbeleid, de groepen 7, 8 en 9 op 
arbeidsmarktbeleid. 

Voorstel: 
Vertegenwoordigers te benoemen in de in de bijlage 
genoemde bestuurlijke overleggen 1 t/m 6 en de 
vertegenwoordigers in de groepen 7, 8 en 9 in het 
portefeuillehoudersoverleg EZ/Sociale Agenda (12.00 uur) 
 

Belang 
Bollenstreek 

Actieve bestuurlijke deelname in bestuurlijke overleggen biedt 
de mogelijkheid in een vroegtijdig stadium invloed uit te 
oefenen. 
Daar begint de echte invloed (initiatieffase 
beleidsvoorbereiding, brainstormen, agendavorming, 
strategiebepaling enz.). 
 

 
Agendapunt 6: Continuering virtueel Centrum voor 
Jeugd en Gezin 

Mariska Roos 
0252-537 256 

Voorstel Sinds 2010 functioneren de virtuele Centra voor Jeugd en 
Gezin. Dit zijn de websites www.CJGgemeentenaam.nl en 
www.hoezitdat.info.  Na een evaluatie in 2012 is besloten tot 
voortzetting van de vCJG’s tot de transitie van de jeugdzorg. 
Inmiddels is duidelijk dat de CJG’s en de vCJG’s belangrijk 
zijn in het toekomstmodel Jeugdstelsel Holland Rijnland en 
wordt voorgesteld de vCJG’s te continueren. 
 
Voorstel: 

1. Het in gezamenlijkheid opgezette virtuele centrum voor 
jeugd en gezin met ingang van 1 januari 2015 voort te 
zetten. 

2. Hierbij onderscheid te maken in een website voor 
ouders (van kinderen van -9 maanden tot 23 jaar), een 



website voor jongeren 12-23 jaar en een website voor 
professionals rondom het CJG (met name 
medewerkers van de netwerkpartners). 

3. Het beheer, de coördinatie, de communicatie, de 
(door)ontwikkeling en het onderhoud van deze sites 
voor onbepaalde tijd onder te brengen bij de GGD 
Hollands Midden (HM), totdat hierover nieuwe 
besluitvorming plaatsvindt. 

4. De RDOG HM te verzoeken om op basis van 
facturering de financiering met de gemeenten te 
regelen. 

5. De directeur van de RDOG HM te mandateren tot 
tekenbevoegdheid bij het verlenen van vCJG 
gerelateerde opdrachten en het ondertekenen van 
bijbehorende contracten. 

6. De gemeente Katwijk te verzoeken 
opdrachtgeverschap vCJG voort te zetten.  
 

Belang 
Bollenstreek 

Destijds is de inrichting van de centra voor jeugd en gezin en 
de zorgcoördinatie in regio-verband opgepakt. Nu wordt ook 
de transitie en transformatie van de jeugdzorg regionaal 
opgepakt. In beide processen is het virtueel Centrum voor 
jeugd en Gezin een belangrijk hulpmiddel: 

 Digitale informatievoorziening is niet meer weg te 
denken uit ons huidige bestaan. 

 Het CJG en ook de digitale vorm daarvan dient de 
vraagbaak te zijn voor iedereen met grote en kleine 
opvoedvragen. 

 Het vCJG wordt daarenboven uitgebreid met informatie 
over de werkwijze n.a.v. de transitie. 

 Op het vCJG staat het cursusaanbod. 

 Het is de digitale plek die ook toegang biedt tot de 
Jeugd- en Gezinsteams. 

 Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het digitale 
aanbod van het CJG (dus van het vCJG); mensen 
proberen digitaal antwoord te krijgen op opvoed- en 
opgroeivragen. 

Ook de e-mail functie wordt steeds meer gebruikt. 
 

 
Agendapunt 7: Coördinatie Positief opvoeden 
(Triple P) in 2015 

 

Masjenka Borghardt 
0252-537 319 

Voorstel Bij de start van de regionale invoering van Positief 
Opvoeden/Triple P in 2010 als integrale werkmethodiek bij 
opvoedingsondersteuning hebben gemeenten vastgesteld dat 
na de implementatieperiode de regionale coördinatie belegd 
wordt bij een van de instellingen binnen de regio. In februari 
2014 heeft uw overleg de coördinatiefunctie belegd bij de 
GGD voor de tweede helft van 2014. Dit voorstel gaat over 



2015 en 2016. In 2016 moet de coördinatie van triple p 
overbodig zijn geworden, het dient dan onderdeel te zijn 
geworden van te gebruiken methodieken binnen het centrum 
jeugd en gezin. 
 
Voorstel: 
 
De colleges te adviseren om: 

1. In te stemmen met het inzetten van gemeentelijke 
middelen in 2015 en 2016 voor de kosten van de 
regionale coördinatiefunctie Triple P, inclusief 
activiteiten en een basisset materialen per CJG ad 
op € 34.980 (prijspeil 2015) conform de verdeling uit 
bijlage 1; 

2. De GGD opdracht te geven de uitvoering van deze 
coördinatiefunctie na 2014 voor te zetten, waarbij in 
2016 de stip op de horizon is dat de taken worden 
afgebouwd. 

 

Belang 
Bollenstreek 

Het is van belang het zorgniveau van de preventieve zorg ook 
de komende jaren op peil te houden. De gemeente is vanaf 
2015 ook verantwoordelijk voor de zwaardere jeugdzorg. Het 
is wenselijk zorgvragen zoveel mogelijk preventief af te 
kunnen handelen zodat zwaardere (duurdere) zorg 
voorkomen kan worden.  
 
Positief Opvoeden is een effectief bewezen methode, en 
basis van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De vraag is niet 
zo zeer of deze methode moet worden voorgezet. De vraag is 
ook niet of aandacht voor borging van de implementatie 
noodzakelijk is. Bij beiden is het antwoord: ja. 
De vraag is wel tot wanneer gemeenten extra middelen 
beschikbaar willen stellen voor de coördinatiefunctie. Om ook 
na de transitie Positief Opvoeden te bestendigen in een CJG 
met meer partners dan nu, lijkt het verstandig deze 
coördinatiefunctie in elk geval in 2015 en 2016 te behouden. 
 

 
Agendapunt 8: Maatwerkvoorziening 
inkomensondersteuning 

Rick Severijns 
0252-537 252 

Voorstel De voorliggende notitie vormt het resultaat van de 3D Holland 
Rijnland werkgroep “Maatwerkvoorziening 
inkomensondersteuning aan chronisch zieken en 
gehandicapten”. De werkgroep heeft in beeld gebracht welke 
mogelijkheden de gemeenten hebben om invulling te geven 
aan hun nieuwe taak vanwege het afschaffen van de Wtcg en 
de CER. Structureel ontvangen gemeenten hier middelen 
voor, vanaf 2014 € 45 miljoen oplopend naar € 268 miljoen 
per 2017. In de notitie wordt de nieuwe taak voor gemeenten 
uitgelegd en komen een viertal scenario’s voor implementatie 



aan bod. 
De werkgroep adviseert om het scenario van een 
uitgebreidere collectieve aanvullende zorgverzekering verder 
uit te werken. Voor het kunnen vormen van de collectiviteit is 
deelname van alle gemeenten daarbij een belangrijk 
uitgangspunt, in verband met het benodigde 
deelnemersvolume. Deze keuze wordt gecombineerd met de 
bijzondere bijstand. 
 
Voorstel: 
1. In te stemmen met de notitie Maatwerkvoorziening 

inkomensondersteuning voor mensen met een langdurige 
hoge zorgvraag. 

2. Een voorkeur uit te spreken voor het scenario collectieve 
aanvullende ziektekostenverzekering. 

3. Opdracht te geven aan de regionale ambtelijke werkgroep 
om het verkennen en vormen van een collectieve 
aanvullende zorgverzekering nader uit te werken. 
 

Belang 
Bollenstreek 

Gemeenten krijgen een deel van het budget van het rijk 
overgeheveld om de doelgroep met een langdurige hoge 
zorgvraag te ondersteunen. Van belang is de ongerichtheid 
van de huidige rijksregelingen tegen te gaan. De werkgroep 
heeft de mogelijkheden verkend en adviseert het uitwerken 
van de optie collectieve ziektekostenverzekering. Dit betekent 
een gezamenlijke keuze van de HR-gemeenten, zodat het 
deelnemersvolume voldoende is. Regionaal worden 
afspraken over dekking en premie gemaakt, lokaal is er de 
keuze van bijdrage in de premie en doelgroep. 
 

 
Agendapunt 9: OGGZ  Evelien van der Wiel 

0252-537 334 

Voorstel De Wmo wordt met ingang van 2015 uitgebreid met nieuwe 
taken. De gemeenten krijgen hiermee een grotere 
verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van hun 
(kwetsbare) inwoners en krijgen de opdracht om 
voorzieningen te treffen voor maatschappelijke opvang, 
beschermd wonen, dagbesteding en (woon)begeleiding. 
Vanaf 2015 worden gemeenten en de centrumgemeente 
samen verantwoordelijk voor de hele OGGZ-keten, waaronder 
preventie en herstel (ook nazorg) en de gespecialiseerde 
opvang. PHO sociale agenda heeft een ambtelijke werkgroep 
een bestuursopdracht gegeven om de gevolgen van deze 
decentralisatie in beeld te brengen, voorstellen te formuleren 
om tot goede afspraken te komen in de OGGZ-keten en 
afspraken over het niveau van preventie in het kader van 
solidariteit. 
 

Belang Ook voor Bollenstreek is het van belang voor de Openbare 



Bollenstreek Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ) doelgroep een 
agenda te bepalen. Het zal duidelijk moeten worden welke 
zaken op welk niveau (regionaal/subregionaal/lokaal) 
opgepakt worden. 
 

 
Agendapunt 10: Bestuursopdracht: Specialistische 
begeleiding in de nieuwe Wmo  

Rick Severijns 
0252-537 252 

Voorstel 1. Voor de doelgroepen doven, blinden, slechtzienden en 
zeldzame aandoeningen subregionaal dan wel lokaal in te 
kopen via een landelijk af te sluiten raamovereenkomst, 
daar waar de begeleiding niet via een PGB ingekocht kan 
worden.   

2. Voor mensen met een psychiatrische beperking en 
mensen met een NAH subregionaal dan wel lokaal in te 
kopen, gelijktijdig met de inkoop van de reguliere 
begeleiding.   

3. Voor de financiering van de specialistenpool van MEE te 
verwijzen naar de separate besluitvorming over de 
financiering van MEE in 2015.  

 

Belang 
Bollenstreek 

Voorstel is niet regionaal maar subregionaal dan wel lokaal in 
te kopen. Verdere uitwerking door het projectteam Wmo van 
de projectorganisatie 3D Duin & Bollenstreek.   
 

 
Agendapunt 11: Gespreksnotitie over de tarieven in 
de regiotaxi  

René Daalmans 
0252-537 241 

Voorstel (wordt tevens geagendeerd in het 
portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer) 
 
In het gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg van 7 maart jl. 
is afgesproken dat nogmaals een notitie zal worden opgesteld 
waarin de mogelijkheden voor een extra verhoging van de 
bijdrage van de Wmo-reiziger in de Regiotaxitaxi, al dan niet 
op subregionaal niveau, zal worden opgesteld. Aan de hand 
van bijgaande notitie wordt hierover van gedachten gewisseld. 
Deze discussie vindt tevens plaats in het 
portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer. Het standpunt 
van het pho Sociale Agenda is leidend in de discussie. 
 
Voorstel: Aan de hand van bijgaande notitie van gedachten te 
wisselen over de hoogte van de bijdrage in de taxi ter 
voorbereiding op een DB-besluit. 
 

Belang 
Bollenstreek 

Hillegom heeft zich, samen met de overige ISD-gemeenten, 
afgelopen periode hard gemaakt voor een verhoging van de 
eigen bijdrage i.v.m. een grote stijging van de kosten. In dit 
voorstel wordt de mogelijkheid geboden om dit nu te 



realiseren.  
 

 
Agendapunt 12: Eindrapport van het Onderzoek 
optimaliseren doelgroepenvervoer Holland 
Rijnland’  

Evelien van der Wiel 
0252-537 334 

Voorstel Gemeenten hebben te maken met drie transities in het sociale 
domein, namelijk WMO, Jeugdzorg en de participatiewet. 
Doel is te transformeren van een verzorgingsstaat naar een 
participatiesamenleving. Het doelgroepenvervoer is een 
belangrijk middel om te kunnen participeren door bijvoorbeeld 
school of dagbesteding te kunnen bereiken, maar 
doelgroepenvervoer kan ook een rol spelen bij het vinden en 
het behouden van een baan. Gemeenten krijgen meer taken 
voor kwetsbare burgers in combinatie met een korting op 
bestaande budgetten. Dit vraagt om samenwerken over de 
sociale domeinen heen en te zoeken naar slimme en 
creatieve oplossingen. In bijgaande eindrapportage is een 
viertal scenario’s opgenomen die samen een pakket aan 
mogelijke maatregelen bieden of efficiency in het vervoer te 
bewerkstelligen. 
 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de eindrapportage Onderzoek 

optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland; 
2. De colleges van Burgemeester en Wethouders te 

adviseren voor de korte termijn de volgende maatregelen 
te nemen: 

- I.v.m. het op korte termijn aflopen van enkele 
vervoerscontracten de onderlinge samenwerking op korte 
termijn opzoeken en zorgen dat de looptijden van de 
contracten onderling aansluiten om een verdergaande 
samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer in 
brede zin per 1 januari 2017 mogelijk te maken. 
- voor 2015 (en 2016) zorg in te kopen in combinatie met 
vervoer. 
- Het op korte termijn uitvoeren van de aanbevelingen zoals 
opgenomen in scenario’s 1a en 1b te weten: 
 
Scenario 1a Sturen op locatie van voorzieningen. 
Door een actieve inzet van gemeenten om dagbesteding dicht 
bij huis te organiseren worden de vervoerskosten beperkt. 
 
Scenario 1b Versterken van eigen kracht. 
Door het aanscherpen van de indicatiestelling en het inzetten 
op netwerkondersteuning en training wordt de toegang tot de 
vervoersvoorziening beperkt. 
 
3. In te stemmen met het op regionaal niveau opstellen van 
een plan van aanpak en op basis hiervan opstarten van de 



uitwerking van de maatregelen zoals opgenomen in de 
scenario’s: 
 
Scenario 2 Bundelen van vervoer. 
Volg tijdelijke bundeling van het doelgroepen vervoer, 
invoeren van tariefdifferentiatie, doelgroepen gezamenlijk 
vervoeren of werken met centrale opstapplaatsen leidt tot 
kostenbesparing. 
 
Scenario 3 Hervormen onderkant openbaar vervoer. 
Inzetten op kleinschalig ov en ondersteunen van 
vrijwilligersinitiatieven, het opzetten van feeder-lijnen of 
servicelijnen kan leiden tot vermindering van de druk op het 
doelgroepenvervoer. 
 
Scenario 4 Besparing beheerskosten. 
Opzetten van een regionale regiecentrale om de kosten te 
kunnen beheersen en beperken. 
 
4. In te stemmen met het instellen van een werkgroep binnen 
Holland Rijnland / gemeenten met daarin vertegenwoordigers 
uit verschillende gemeentelijke vervoersdisciplines en 
zorginstellingen inclusief financiële expertise om de 
aangereikte kansrijke oplossingen verder uit te werken en een 
concreet maatregelenpakket uit te werken. 
5. Gezien de complexiteit en de omvang van het aantal 
maatregelen ter ondersteuning van de werkgroep een bureau 
in te huren en daarvoor binnen de 3D-begroting een bedrag 
beschikbaar te stellen van maximaal € 25.000,-- (incl. BTW). 
 

Belang Hillegom - 
 

 
 
PHO  Economische Zaken 
 

Agendapunt 6: Wat speelt er regionaal op 
economisch gebied 

Marijke Waterreus 
0252-537 337 

Samenvatting 
voorstel 

Bijgevoegd treft u een korte notitie aan met een aantal 
bijlagen waarin op compacte wijze is beschreven wat er 
momenteel op economische gebied in Holland Rijnland 
speelt. Ook wordt hierover een korte presentatie gegeven. 
 
Voorstel: 
Kennis te nemen van de notitie en de presentatie en hierover 
met elkaar een richtinggevende discussie te voeren. 

Belang Hillegom Topsectorenbeleid: het programmabureau Greenport D&B 
participeert hierin. Agrarische ondernemers in Hillegom 
hebben meer kans om subsidieaanvragen in te kunnen 
dienen.   



Regionale kantorenstrategie: vooral bedoeld voor de grotere 
concentraties katoren, locaties. Deze visie heeft voor Hillegom 
geen grote consequenties  
Regionale bedrijventerreinenstrategie: voor de ontwikkeling 
van plannen voor bijv. Pastoorslaan is dit van belang. 
Regionaal detailhandelsbeleid: voor 
detailhandelsontwikkelingen, bijv. van het HD-plein is deze 
regionale afstemming noodzakelijk. 
Stimuleren toerisme en recreatie: ontwikkelen sloepenroute 
door Hillegom. 
 

 
 

Agendapunt 7: Detailhandel Marijke Waterreus 
0252-537 337 

Samenvatting 
voorstel 

De gemeente Zouterwoude wil bij de ontwikkeling van de 
Meerburgerpolder ook 4.000m2 detailhandel toevoegen. De 
provincie ZH heeft om een REO advies gevraagd. Gemeente 
Zouterwoude vraagt het REO (Regionaal Economisch 
Overleg), in dit geval het PHO om een positief advies. 
  

Belang Hillegom Geen 
 

 
 
PHO Economische zaken gezamenlijk met PHO Ruimte  
 

Agendapunt 9: (Concept) Nota van beantwoording 
Visie Ruimte en Mobiliteit  

Marijke Waterreus 
0252-537 337 

Samenvatting 
voorstel 

De regio heeft in februari van dit jaar een zienswijze ingediend 
op de concept Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie. Op 
7 april is de reactie daarop van de provincie besproken in een 
Bestuurlijke Tafel. Volgens planning wordt op 22 april de Nota 
van Beantwoording vastgesteld door Gedeputeerde Staten, 
gevolgd door de vaststelling van het gewijzigd ontwerp op 6 
mei. Op 21 mei is er een hoorzitting over de VRM in 
Provinciale Staten. De Statencommissie buigt zich op 4 en 18 
juni over de VRM en bespreking in Provinciale Staten gepland 
op 9 en 11 juli. 
 
Voorstel: 

 Bespreken van de Nota van Beantwoording om na te 
gaan in hoeverre de zienswijze heeft geleid tot 
aanpassing van de VRM en of er nog 
beïnvloedingsmomenten nodig zijn in het proces. 
 

Belang Hillegom De punten in de zienswijze die voor Hillegom van belang zijn, 
zijn grotendeels positief opgepakt door de provincie ZH. 
 



 
 
PHO  Ruimte  
 

Agendapunt 6: Concept regionale Woonagenda  Isabelle Salman  
0252-537 253 

Samenvatting 
voorstel 

De regiogemeenten werken aan een regionale woonagenda. 
Dit is de basis voor het regionaal woonbeleid dat subregionaal 
en lokaal verder wordt vormgegeven. Het dient ook ter verant-
woording van bestemmingsplannen bij andere 
regiogemeenten en de provincie. 
Afgesproken is een eenvoudig afwegingskader voor 
woningbouwplannen op te stellen en een bijbehorende 
woningbouwplanlijst. Het PHO Ruimte wil voortgang, zodat de 
uitgangspunten van de woonagenda tijdig kunnen worden 
meegenomen in de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit. Dan 
hoeft niet langer elk bestemmingsplan afzonderlijk te worden 
verantwoord. Om daaraan te kunnen voldoen is een 
samenvatting gemaakt, de woonnotitie, die aan de provincie 
zal worden aangeboden vooruitlopend op de definitieve 
woonagenda. Daarnaast wordt het inspraaktraject gestart, 
waarin ook voor de colleges en raden gelegenheid is om te 
reageren op het concept. Zo krijgen hun reacties ook een plek 
in de definitieve regionale woonagenda. 
 

Belang Hillegom Een goede basis in de regionale Woonagenda is van belang 
voor onze nieuwe Woonvisie. De regionale Woonvisie biedt 
voldoende handvatten om de gemeentelijke Woonvisie te 
kunnen maken.  
Met name het afwegingskader en de regionale projectenlijst is 
van belang, zodat de procedures voor onze 
woningbouwplannen geen stagnatie bij de provincie 
ondervinden. 
 

 
Agendapunt 7: Convenant huisvesting 
arbeidsmigranten  

Isabelle Salman  
0252-537 253 

Samenvatting 
voorstel 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
heeft Holland Rijnland in april 2012 gevraagd om het 
voortouw te nemen bij het maken van een regionaal kader 
over de huisvesting van arbeidsmigranten. In het PHO van 6 
november 2013 hebben de gemeenten besloten om hun 
colleges het advies te geven het Convenant en de Richtlijnen 
Huisvesting Arbeidsmigranten vast te stellen en te 
ondertekenen. Dit moet leiden tot concrete afspraken op 
gemeentelijk niveau. Het voorstel is om de kopgroep aan te 
wijzen als initiatiefnemer en ondersteuner bij de uitvoering. 
Het voorstel ziet erop toe dat de gemeenten de huisvesting 
van arbeidsmigranten ook daadwerkelijk realiseert. 
 



Belang Hillegom Wij hebben een taak liggen om voldoende huisvesting voor 
arbeidsmigranten te realiseren. Deze taak pakken we op bij 
het opstellen van de nieuwe Woonvisie. In het 
uitvoeringsprogramma behorende bij de gemeentelijke 
Woonvisie wordt opgenomen hoe wij de uitvoering van deze 
taak op gaan pakken. 
 

 
 
PHO  Verkeer en Vervoer   
 

Agendapunt 3: Visie Ruimte en Mobiliteit Mina Yarim 
0252-537 286 

Voorstel De regio heeft in februari van dit jaar een zienswijze ingediend 
op de concept Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie. Op 
7 april is de reactie daarop van de provincie besproken in een 
Bestuurlijke Tafel. Volgens planning wordt op 22 april de Nota 
van Beantwoording vastgesteld door GS, gevolgd door de 
vaststelling van het gewijzigd ontwerp op 6 mei. Op 21 mei is 
er een hoorzitting over de VRM in PS. De Statencommissie 
buigt zich op 4 en 18 juni over de VRM en bespreking in 
PS is gepland op 9/11 juli. Het portefeuillehoudersoverleg 
Ruimte is leidend in het proces van de VRM. 
 
Aangezien de Nota van Beantwoording pas op 6 mei 
beschikbaar is worden de stukken voor dit punt nagezonden. 
De nazending betreft de zienswijze van de regio, het verslag 
van de bestuurlijke tafel over dit onderwerp van 7 april jl. en 
de Nota van Beantwoording van de provincie. 
 
Voorstel: bespreking van de Nota van Beantwoording op de 
onderdelen Mobiliteit om na te gaan in hoeverre de zienswijze 
heeft geleid tot aanpassing van de VRM en of er nog 
beïnvloedingsmomenten vanuit dit gremium nodig zijn in het 
proces. 
 

Belang Hillegom Wordt nagezonden 
 

 
Agendapunt 5: Concessie Zuid-Holland Noord Mina Yarim 

0252-537 286 

Voorstel Medio juli vindt een vergadering van de stuurgroep voor de 
concessie Zuid-HollandNoord plaats. Hier zal onder andere 
een voorstel met definitieve wijzigingen voor de dienstregeling 
2015 worden besproken. Tijdens dit agendapunt wordt door 
dhr. Wout Terra van Arriva een mondelinge toelichting op de 
voorstellen gegeven. Wanneer gewenst orde kan nog beperkt 
input meegegeven worden voor de stuurgroepvergadering. 
De reactie van Holland Rijnland op de eerste inventarisatie 



van wensen en suggesties voor de dienstregeling 2015 is 
bijgevoegd. 
 
Voorstel: kennis nemen van en te reageren op de voorstellen 
van Arriva. 
 

Belang Hillegom Wordt nagezonden 
 

 
Agendapunt 6: Regiotaxi Holland Rijnland / 
Doelgroepenvervoer 

Mina Yarim 
0252-537 286 

Voorstel In het gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg van 7 maart jl. 
is afgesproken dat nogmaals een notitie zal worden opgesteld 
waarin de mogelijkheden voor een extra verhoging van de 
bijdrage van de Wmo-reiziger in de Regiotaxitaxi, al dan niet 
op subregionaal niveau, zal worden opgesteld. Aan de hand 
van bijgaande notitie wordt hierover van gedachten gewisseld. 
Deze discussie vindt tevens plaats in het 
portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. Het standpunt 
van dat pho is leidend in de discussie. 
 
Voorstel: Aan de hand van bijgaande discussie van 
gedachten te wisselen over de 
hoogte van de bijdrage in de taxi ter voorbereiding op een DB-
besluit. 
 
Ter informatie en bespreking is tevens bijgevoegd de 
eindrapportage “Onderzoek optimaliseren 
doelgroepenvervoer Holland Rijnland” bijgevoegd. Deze 
rapportage zal uitgebreid aan de orde komen in het 
portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 14 mei. Zoals 
afgesproken wordt de rapportage ook aan dit overleg 
voorgelegd. 
 
Tot slot van dit punt is de kwartaalrapportage Regiotaxi 
Holland Rijnland over het eerste kwartaal 2014 bijgevoegd. 
 

Belang Hillegom Wordt nagezonden 
 

 

 
PHO  Bestuur en Middelen  
 
 

Agendapunt 5: Jaarstukken 2013 van Holland 
Rijnland  

Marcel Meulendijks 
0252-537 291 

Voorstel Positief te adviseren omtrent het voorstel om: 
Het Algemeen Bestuur voor te stellen Jaarstukken 2013 van 
Holland Rijnland vast te stellen. 



 

Belang Hillegom Goede financiële huishouding bij Holland Rijnland. 
 

 

Agendapunt 6: Beschikbaar stellen van de reserve 
mobiliteitskosten en de reserve frictie- en 
transitiekosten  

Marcel Meulendijks 
0252-537 291 

Voorstel Positief te adviseren omtrent het voorstel om: 
1. Het Algemeen Bestuur voor te stellen om in te 

stemmen met het beschikbaar stellen van de reserve 
mobiliteitskosten à € 120.000 in het begrotingsjaar 
2014. 

2. Het Algemeen Bestuur voor te stellen om in te 
stemmen met het beschikbaar stellen van de reserve 
frictie- en transitiekosten à € 433.879 in het 
begrotingsjaar 2014. 
 

Belang Hillegom Goede financiële huishouding bij Holland Rijnland. 
 

 

Agendapunt 7: Begroting 2015 en de 
meerjarenbegroting 2015-2018 

Marcel Meulendijks 
0252-537 291 

Voorstel Het Algemeen Bestuur voor te stellen de begroting 2015 en 
de meerjarenbegroting 2015-2018 vast te stellen. 
 

Belang Hillegom Goede financiële huishouding bij Holland Rijnland. 
 

 

 

 
 


