
 

 
 
 
Aan de leden van het 
Algemeen Bestuur Holland Rijnland 
 
 
 
 
 
 

 
Geachte Leden,  
 
Bij de vergadering van het Algemeen Bestuur van afgelopen juni was het nog te 
vroeg dag om al een voorstel te hebben voor de samenstelling voor ons Dagelijks 
Bestuur in deze nieuwe bestuursperiode. Toen hebben we afgesproken op een later 
moment hierover te spreken. Bij het regiocongres heeft u kort kennis kunnen maken 
met de kandidaten. 
 
Zoals gebruikelijk heb ik mij gebogen over een voorstel aan u voor de samenstelling 
van het Dagelijks Bestuur voor de komende periode 2022-2026. Na (deels indirecte) 
consultatie van verschillende regionale bestuurders, ben ik tot de volgende 
voordracht gekomen: 

Gemeente Naam Partij B/W Portefeuille 
Alphen aan 
den Rijn 

Liesbeth Spies CDA B Ruimte,  
tevens vicevoorzitter 

Nieuwkoop Robbert‑Jan van 
Duijn 

CDA B Economie  

Voorschoten Paul de Bruijn VVD W Bedrijfsvoering 
Leiden Yvonne van Delft GL W Energie en Groen 
Katwijk Gerard Mostert CU W Mobiliteit 
Lisse Jolanda Langeveld Nieuw Lisse W Maatschappij en 

Wonen 
Teylingen Elsbeth Koek PvdA/GL W Duovoorzitter SOZ 
Leiderdorp Daan Binnendijk CDA W Duovoorzitter SOZ 
Leiden Henri Lenferink PvdA B Voorzitter  

 
Zoals u allen vast weet zitten we momenteel in het proces van de verzelfstandiging 
van de Serviceorganisatie Zorg (SOZ). Wanneer dit op 1 januari 2023 definitief 
wordt, zal de rol met betrekking tot de SOZ vanzelfsprekend uit ons Dagelijks 
Bestuur verdwijnen. 
 

Datum: 15-9-2022 

Kenmerk: UIT-22-22810 

Telefoon: 071 523 90 57 

E-mail: jdehaan@hollandrijnland.nl 
  

Onderwerp: Voorstel samenstelling Dagelijks Bestuur  



 

Bij de samenstelling van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heb ik me laten 
leiden door de volgende aspecten: 
 
A) Een goede mix tussen ervaren en nieuwe bestuurders, tussen 

burgemeesters en wethouders, tussen mannen en vrouwen. 
B) Een gebalanceerde verdeling van portefeuilles over de deelgebieden Duin- 

en Bollenstreek, Leidse Regio en Rijn- en Veenstreek, en over de 
gebiedsprogramma’s uit het werkprogramma.  

C) Kwaliteit en affiniteit met de portefeuille. 
D) Voor zover mogelijk een representatieve vertegenwoordiging van de grootste 

politieke partijen in de regio. 
 
Praktische zaken 
De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat alleen leden van het Algemeen 
Bestuur gekozen kunnen worden als lid van het Dagelijks Bestuur. Momenteel is nog 
niet iedere voorgedragen kandidaat door de eigen raad benoemd als lid van het 
Algemeen Bestuur. In dat voorliggende geval stel ik voor de benoeming formeel in te 
laten gaan vanaf het moment dat de benoeming door de raad van hun gemeente 
heeft plaatsgevonden. Omdat er de nodige actuele en lopende zaken zijn, zullen de 
beoogde nieuwe leden met uw welnemen waar nodig al aan de slag gaan. 
 
De tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is per 1 juli vervallen, wat 
betekent dat wij in het digitale overleg geen besluit kunnen nemen. U ontvangt 
daarom deze schriftelijke raadpleging zodat wij tezamen via die route het formele 
besluit kunnen nemen en het DB aan de slag kan. 
 
Ik hoop dat u met deze voordracht kunt instemmen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter 
 
 
 
 
 
Henri Lenferink 
 
 
[Cc:] Colleges van burgemeester en wethouders Holland Rijnland 
 


