Hoe nu verder? –
Reacties van gemeenteraden
Verzamelde standpunten van de gemeenteraden

10 oktober 2017

Verzamelde reacties van gemeenteraden

1

REACTIES VAN GEMEENTERADEN
In juni 2017 heeft de “stuurgroep Toekomstvisie Leidse regio” de colleges gelegenheid gegeven om
met de eigen gemeenteraad te overleggen over de vraag “Hoe nu verder?” In dit document zijn de
reacties van de gemeenteraden gebundeld.

NB:
Om dit document te kunnen opstellen, zijn pdf-documenten samengevoegd. Daardoor bevat dit
document een aantal blanco pagina’s. De officiële documenten zijn te vinden op de websites van de
afzonderlijke gemeenteraden, tussen hun vergaderstukken.
Link naar reactie van gemeenteraad van…

Bijzonderheden:

Leiden

De Leidse raad reageerde op deze brief van het Leidse
college.

Leiderdorp

De raad van Leiderdorp heeft geen aanleiding gezien
om het standpunt uit mei 2017 te herzien. I dit
document is het verslag opgenomen van het Politiek
Forum waarin dit is geconcludeerd (d.d. 25 september
2017).

Oegstgeest

In dit document is de conceptreactie opgenomen. deze
is ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.

Voorschoten

De gemeenteraad van Voorschoten is bij het standpunt
gebleven dat in voorjaar was ingenomen. In deze
bundel is daarom geen raadsstuk van Voorschoten
opgenomen.

Zoeterwoude

De raad van Zoeterwoude heeft uitgebreid gereageerd.
In deze bundel is een document van de website van de
raad van Zoeterwoude opgenomen; die versie is nog
niet ondertekend.
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Griffie Gemeente Leiden
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Bezoekadres

Gemeenteraad Leiden
cc. College B&W Leiden

Stadhuis,

Stadhuisplein
Postadres

1

Postbus 292
2300 AG Leiden

Telefoon 071-516 5107
E-Mail

griffie@leiden.nl

Website www.leiden.nl/raad

Datum

28 augustus 2017

A.M. Slink

Doorkiesnummer 071- 51651 02

Onderwerp Brief College B&W d.d. 4 juli 2017: Samenwerking Leidse Regio. Hoe
verder?

Geachte voorzitter,

ln de periode april en mei 2017 hebben de gemeenteraden van de Leidse regio hun wensen
en bedenkingen geuit over het eerste conceptvoorstel voor de toekomstige bestuurlijke
samenwerkingsvorm in de Leidse reg¡o: de regioraad. Deze wensen en bedenkingen hebben
tot de conclusie geleid dat er geen draagvlak is voor een regioraad. De stuurgroep heeft
vervolgens een periode van bezinning afgesproken, waarin alle colleges overleg kunnen
plegen met hun gemeenteraden over de ontstane situat¡e en mogelijke
handelingsperspectieven. ln dat kader heeft het college van B&W op 4 juli 2O17 een brief aan
de raad gezonden met het verzoek om een uitspraak te doen over een aantal voorstellen die
het college bij de stuurgroep wil inbrengen voor het verdere proces van regionale
samenwerking.
De raad heeft de brief in handen gesteld van de commissie Regio met het verzoek deze te
agenderen.
De commissie Regio heeft de brief van het college in haar vergadering van 24 augustus
besproken in afstemming met de portefeuillehouder Regiozaken (wethouder R. StrUk).
De commissie adviseert de raad akkoord te gaan met de voorstellen van het college en de
aanvullingen van de commissie Regio.
Het college heeft in de brief van 4 juli een aantal concrete vragen gesteld, aan de hand
waarvan de reactie van de commissie is samengevat:
Kan de raad zich vinden in de analyse van het college over de besluitvorming in de
afgelopen periode?

1.

De commissie sluit aan bijde analyse van het college, met als aanvulling: meer
aandacht voor het zelfbewustzijn van Leiden - laat aan de regio zien hoe in Leiden
samenwerking is vormgegeven zowel op bestuurlijk vlak als met de sfad a/s geheel en op
wijkniveau en welke successen daarmee zijn bereikt. Leiden heeft daarin
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ontegenzeggelijk stappen gemaakt afgelopen jaren. De positieve kanten van de
samenwerking tot op heden mogen meer tot uiting komen in de analyse. Meer
benadrukken welke inzet (financieel en mankracht) Leiden heeft gepleegd om te komen
tot meer samenwerking zoals bijvoorbeeld de visie Ha¡t van Holland.

2.

De raad wordt verzocht een uitspraak te doen over de volgende (mogelijke)
vervolgstappen:
a. voortzetting van de samenwerking in lichte vorm
De commissie is voor vooftzetting van de samenwerking in de lichte vorm, vanuit de
gedeelde analyse met het college dat andere samenwerkingsvormen nu niet haalbaar
zijn, en geeft een aantal aandachtspunten mee:
btjde samenwerking moeten energie en veftrouwen voorop staan, in die zin dat ieder
in zijn eigen tempo en werkwijze kan aansluiten en meedoen, met dien verstande
dat belangrijke, urgente dossrers niet blijven liggen in afwachting van de andere
gemeenten. Een samenwerking van verschillende snelheden is daarbij een vorm die

.

c
.
.
.
.

niet uit te sluiten is,
Voorschoten voegt iets unieks toe aan de Leidse regio en is daarom als
gerespecteerde partner zeer welkom in de Leidse regio.
van belang is te realiseren dat unanimiteit niet altijd mogelijk is, een optie is om meer
samen te werken op basn van meerderheidsbesluiten;
samenwerking zoeken op basis van overtuigen, argumenten en gezamenlijke
doelstellingen;
de commissie deelt de zorgen van het college en adviseert in de samenwerking nu
de focus te leggen op de grote en urgente uitdagingen zoals energietransitie en
beschikbare woningvoorraad en op de gemeenten die openstaan voor
samenwerking;
samen de lasten delen bij grote projecten.

b. een actievere rol van de raden: het college is geen voorstander van het overnemen
van de taken van de stuurgroep door de raden. Het college stelt voor de huidige structuur
voor te zetten
De commissie sluit aan bij het standpunt van het college, namelijk het college in de
regierol en de raden blijven betrekken bij het proces. Daf neemt niet weg dat de raden
ook een eigen verantwoordelijkheid hebben in het elkaar opzoeken. Van belang is dat de
raden elkaar fysiek blijven ontmoeten en naar elkaar bliiven luisteren.
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3. ls een nieuw compromis vóór de verkiezingen gewenst:
De commissie is zich e¡van bewust dat het niet haalbaar is om voor de verkiezingen een
nieuw compromis te sluiten. Het proces om te komen tot een nauwere regionale
samenwerking kost ttjd en overhaaste compromissen dragen niet bij aan het creëren van
een gezamenlijk beeld over de uiteindelijke vorm van samenwerking. Een gevoel van
gemeenschappelijkheid rs essenfieel om een veruolgstap te maken in de keuze van de
vorm van regionale samenwerking
Met

heer E.F.A. Zevenbergen,
Voorzitter commissie Reg io
voor deze,
A.M. Slink,
Commissiegriffier

Kort verslag POLITIEK FORUM 25 september 2017

1. Opening
Voorzitter Hugo Langenberg opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
Het Forum stelt de agenda ongewijzigd vast.
3. Mededelingen
Geen.
4. Beëdiging burgerraadslid LPL
De voorzitter beëdigt de heer J.L.M. Bruggeman tot burgerraadslid voor LPL.
5. Kredietaanvraag verhuiscarrousel Sterrentuin
Het verzoek aan de raad is een investeringskrediet van €2.500.000,- beschikbaar te stellen
voor het aanpassen en inrichten van de Sterrentuin alsmede een investeringskrediet van
€550.000,- beschikbaar te stellen voor het aanpassen en inrichten van de voormalige
kantoorruimte van gemeentewerken en bijbehorende kapitaallasten te verwerken in de
begroting 2018-2021.
Een inspreker namens het CJG, Sociaal Team Leiderdorp, BplusC en Pluspunt benadrukt de
voordelen die gezamenlijke huisvesting van de betrokken partijen voor de samenwerking
heeft. Een inspreker namens Toverlei herkent zijn programma van eisen onvoldoende in het
voorstel.
D66 is voorstander van de gekozen oplossingsrichting maar ziet nog aandachtspunten op het
gebied van de huurprijs en huursubsidie voor Toverlei en BplusC, de verbouwingskosten voor
de Werf, de verkeerssituatie op de Laan van Berendrecht, mogelijkheden voor de
bevordering van de geletterdheid en tot slot de onzekerheden die nog bij partijen leven. D66
kondigt aan een amendement in te dienen om aan het raadsbesluit de volgende beslispunten
toe te voegen:
- het opnemen van een maximum bedrag voor ICT, verhuizing en inrichting
- het inzetten van de opbrengst van de verkoop van de panden om de kapitaallasten van
de Sterrentuin en Werf te verlagen
- het opnemen van de gehele carrousel in de GIG-exploitatie.
De VVD staat kritisch tegenover het plan en benadrukt dat nader onderzoek nodig is,
bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en privacy, beheer en samenwerking. De PvdA
is groot voorstander van voorliggend plan en benadrukt het grote maatschappelijke
rendement dat kan worden behaald. Ook GroenLinks is voorstander van het plan maar wil
het college wel meegeven om nog eens te kijken naar demogelijke synergie tussen BplusC en
Danice en vraagt ook aandacht voor het beheer. GroenLinks bereidt een motie voor over de
rol van de bibliotheek bij het aanpakken van laaggeletterdheid. LPL ziet ook mogelijkheden
voor het maatschappelijk rendement maar spreekt zich uit tegen een externe beheerder met
vergaande bevoegdheden. Ook geeft LPL aan dat zij zeer kritisch zullen zijn tegenover het
beschikbaar stellen van eventuele toekomstige extra kredieten. Het CDA steunt het voorstel
en geeft aan dat ICT en privacy altijd aandachtspunten zijn, los van waar de partijen
gehuisvest zijn.
Toezeggingen:
- Het college zoekt op waar in de kadernota het bedrag van 1,5 ton genoemd staat voor de
inrichtingskosten
- Het college checkt met de uithuizende organisaties of er nog losse eindjes zijn
- Het college bekijkt de huurprijzen nader.

-

Het college onderzoekt of de plannen voor het aanpakken van laaggeletterdheid
concreter gemaakt kunnen worden.

6. Monumentennota Leiderdorp
De vraag aan de raad is de Nota van beantwoording en de aangepaste Monumentennota
Leiderdorp vast te stellen. Het Forum stelt vragen over de hoogte van het subsidiebudget.
Het college geeft aan dat als de vraag groter is dan het budget, het college met een nieuw
voorstel zal komen. Ook zal de wethouder zich inspannen om de uitspraak over het
aanwijzen van het pand Van der Valk Boumanweg 236 als monument te bespoedigen.
Toezeggingen:
- Communiceren over het monumentenbeleid via de website
- Het college kijkt na of boerderij Sterkenburg op de lijst staat
- Het college zoekt uit of aanpassen van bestemmingsplannen om deze ‘erfgoedproof’ te
maken nodig is of dat het beleid in de monumentennota voldoende waarborg biedt.
7. Evaluatie Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2017
De evaluatie betreft de jaarlijkse uitwerking van activiteiten uit het veiligheidsbeleid.
Het Forum is blij met de heldere rapportage. Diverse fracties uiten hun zorgen over het feit
dat de cijfers van 2017 een slechter beeld geven dan die van 2016. De burgemeester licht toe
dat 2016 een zeer positief jaar was en daardoor ook niet representatief. Na de verkiezingen
start de burgemeester met een nieuw traject voor integraal veiligheidsbeleid. Dan zijn ook
de volledige cijfers van 2017 beschikbaar.
8. Toekomstvisie Leidse Regio
Het Forum ziet geen reden de zienswijze van 10 mei 2017 aan te passen. Een aantal fracties
stelt voor om de varianten lichte samenwerking en fusie en eventueel regioraad verder uit te
werken zodat de nieuwe raden na de verkiezingen de consequenties in beeld hebben. Voor
D66, PvdA, GrL en VVD is een fusie met minder dan 5 partijen bespreekbaar, voor het CDA en
LPL niet. De klankbordgroepleden zullen de discussie uit het Forum terugkoppelen in de
klankbordgroep/stuurgroepbijeenkomst van 26 september.
9. Omgekeerd inzamelen uitvoeringsplan en ondergrondse containers locatiecriteria
Op verzoek van GrL komen brieven van het college over deze onderwerpen kort aan de orde.
Toezeggingen:
- Het college deelt de verslagen van klankbordgroepen met de raad
- Het college zal de bewoners actief betrekken bij de invoering (vanaf 2018) van het nieuwe
beleid en zal de raad periodiek informeren over de voortgang.
10. Rondvraag
Geen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur.

Positie Oegstgeest in de samenwerking Leidse regio
Geachte leden van de gemeenteraad Oegstgeest,
Inleiding
Op 12 september a.s. staat een extra raadsbijeenkomst gepland waar aan de orde zal komen
wat we ons college willen meegeven op de vraag “hoe nu verder” als het gaat om de
samenwerking met de gemeenten in onze regio, te weten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude,
Voorschoten en Oegstgeest. Dit naar aanleiding van het verzoek van de stuurgroep
Samenwerking Leidse Regio aan alle colleges van B&W d.d. 24 mei jl..
Zoals u weet had de stuurgroep een maand eerder, op 28 maart 2017, op basis van het
concept-rapport "Verkenning van samenwerkingsvormen voor de Leidse regio. Afronding
beeldvormende fase" een voorstel voor een regioraad als werkmodel aan de raden voorgelegd
voor wensen en bedenkingen. De raden van Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude
en Oegstgeest hebben hieraan voldaan met, ondanks onderling sterk verschillende
motiveringen, als duidelijk resultaat dat thans voor dit werkmodel geen draagvlak kan worden
gevonden. Dit is tijdens een overleg tussen stuurgroep en klankbordgroep op 13 mei jl. door
alle betrokkenen bevestigd.
Ter voorbereiding op ons overleg op 12 september over die vraag “hoe nu verder” met de
samenwerking in de regio leek het de fractievoorzitters verstandig om eerst stil te staan bij het
door alle betrokkenen van de raad van Oegstgeest als onwenselijk beschouwde verloop van de
besluitvormende raad d.d. 9 mei jl.. Daartoe zijn de fractievoorzitters enkele malen bijeen
geweest om te bespreken welk vervolg wij gezamenlijk aan de ontstane situatie willen geven.
Het resultaat van die gesprekken leggen we graag aan jullie voor.

Uitgangspunten en voorstel voor het vervolg
1. Nut en noodzaak van een niet vrijblijvende samenwerking met de gemeenten in de Leidse
regio wordt door de raad van Oegstgeest onverkort en unaniem onderschreven. Krachten
bundelen en samenwerking versterken is in het belang van zowel de regio als van de
inwoners van Oegstgeest.
2. Oegstgeest heeft de regio nodig, net als dat wij de regio ook het nodige hebben te bieden.
3. Daarbij wordt door Oegstgeest eerst en vooral versterking van de samenwerking op de
zeven aspecten zoals verwoord in de gezamenlijke toekomstvisie Leidse regio 2027:
“Kwaliteiten versterken & krachten verenigen, karaktervolle groei is onze gezamenlijke
ambitie” nagestreefd. Het betreft de samenwerking op het gebied van de economie, de
bereikbaarheid, de duurzaamheid, de gezonde en vitale leefomgeving, de sociale
samenhang, de voorzieningen en wonen en groen.
4. Samenwerking en onderlinge afstemming vindt op de bovengenoemde gebieden nu reeds
plaats en is op sommige aspecten zeer intensief en succesvol. We zien dit met name terug
in Economie071 en LAB07. Zonder het belang van de bijdragen van de andere
samenwerkingspartners te willen onderschatten wordt het belang van de bijdrage die
Leiden in de samenwerking levert door Oegstgeest onderkend en gewaardeerd.

5. Samenwerking is naar het oordeel van Oegstgeest gericht op het oplossen van concrete
actuele en toekomstige knelpunten; we willen daarbij de actuele vraagstukken verbinden
met de lange termijn ambities zoals in de Toekomstvisie beschreven.
6. Voor de aanpak van knelpunten streeft Oegstgeest voor zover mogelijk naar “bottom-up”
oplossingen waarbij knelpunten die zich in gemeente A voordoen kunnen worden
aangepakt door extra inspanningen van de gemeente B, C, D en E.
7. De inhoudelijke vraagstukken staan voor Oegstgeest centraal. Bestuursstructuren en
vormen van samenwerking volgen op de eisen die door de realisatie van de oplossingen
en ambities worden gesteld. Indien de gekozen aanpak van vraagstukken dit vergt is
overdracht van bevoegdheden op die aspecten voor Oegstgeest bespreekbaar.
8. In deze fase zien we in ieder geval geen aanleiding tot bevoegdhedenoverdracht op het
terrein van de woningbouw en groen. Dit laat onverlet dat Oegstgeest zich zeer bewust is
van de regionale (en lokale) problemen op de woningmarkt en bereid is naar vermogen
aan de vermindering van dit probleem bij te dragen.
9. De raad van Oegstgeest verzoekt het college om in samenwerking met onze partners voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen te komen tot uitgewerkte voorstellen voor een
gezamenlijke inhoudelijke aanpak op alle aspecten uit het rapport “Kwaliteiten versterken
etc.” met daarbij beargumenteerde voorstellen voor de wijze waarop dit kan worden
georganiseerd.
10. Als eerste kan daarbij een verkenning worden gepresenteerd naar een
“bevoegheidsoverdracht op maat” voor de aspecten “regionale economie/regionale
werkgelegenheid” en “regionale duurzaamheid”.
11. In het voorstel aan te geven op welke wijze en in welke frequentie de colleges gedurende
de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen de gemeenteraden bij de voortgang willen
betrekken. Wij geven de colleges mee hierbij in het bijzonder aandacht te schenken aan de
versterking van de samenwerkingscultuur op het niveau van de raden.
12. Tenslotte, Oegstgeest ziet het ontwikkelen van samenwerking in de regio als een
dynamisch proces waarbij telkens die oplossingen worden gezocht die aansluiten bij de
aard van de knelpunten. Indien bij de huidige aanpak voor de inwoners onacceptabele
knelpunten aanwezig blijven, dienen verdergaande vormen van samenwerking te worden
overwogen. Daarbij is op langere termijn, mocht dit voor de oplossing van de inhoudelijke
vraagstukken noodzakelijk zijn, geen enkele bestuurlijke constructie taboe.

Namens de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Oegstgeest,

D66:

Boris Kocken

VVD:

Nicole Zwart

Progressief Oegstgeest: Tim van Tongeren
Hart voor Oegstgeest:

Frits van Dissel

CDA:

Eibertjan van Blitterswijk

Lokaal:

Eelke van den Ouweelen

Aanvullende opmerkingen en informatie:

Resultaat bespreking (in te vullen door griffie):

Gemeente Zoeterwoude

Besluit van de Raad
Reg istern u mmer: EV I 17 -015933- 1 7 834-b
De raad van de gemeente Zoetenroude,

nummer: 17138
gelezen het voorstel van burgmeester en wethouders van 8 augustus 2017,
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet,

Besluit:

De beantwoording van de vragen van de stuurgroep Toekomstvisie Leidse
vast te stellen.
Afdus besloten in de openbare raadsvergadering van 31 augustus 2017,

deg riffie

. Buijs

de voorzitter,

E.G

M. Bloemen

Regio

Gemeente ZOetefwoude

Datum open Huis :31-

8-17

Voorronde

BegeleidingsformulierVoorrondesOpenHuis Tijd

Ondenruerp.'
Beantwoording vragen stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio
Soort informatie:

Raadsvoorstel van college.

Samenvatting:
De stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio heeft aan het college een aantal vragen
gesteld over het vervolgproces om te komen tot een verbeterde vorm van bestuurlijke
samenwerking in de Leidse regio. Het college heeft met het presidium gesproken over
de vragen. ln bijgaand raadsvoorstel wordt voorgesteld de vragen te beantwoorden
door vaststelling van het raadsbesluit en de meegestuurde beantwoording.

Beslissingsbevoegdheid: Raad
Besluit agendacommissie voor verdere behandeling:
Naar voorronde Open Huis.

Doel bespreking in Open Huis:
bespreking
Meegestuurd:
Ter inzage:

Highlights Klankbordgroep- Stuurgroep, vragen aan het college
Beantwoording vragen Stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio
Raadsbesluit en motie van I juni 2017
Brief gemeente Leiden van 4 juli 2017 en brief Provincie van 11 juli 2017

Vertrouwelijk: nee
Te informeren of uit te nodigen belanghebbenden:

lnsprekers:

Aanvullende opmerkingen en informatie:

Resultaat bespreking (in te vullen door griffie):

Voorstel
Van het college van burgemeester en wethouders
Aan de raad van Zoetenruoude
Vergadering
Nummer

: 31 augustus 2017
: 17.38

Afdeling

: Concernzaken
Registernummer: EV I 17 -015933-1 7 834-a
Onderwerp : Beantwoording vragen stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio

Samenvatting
ln het kader van het proces verbeterde vorm bestuurlijke samenwerking heeft de
Stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio een aantal vragen gesteld ten behoeve van
de voortgang van het proces. Gelet op de betrokkenheid van de raad hierbij is in het
presidium afgesproken de beantwoording van deze vragen door de gemeenteraad te
laten vaststellen.

Relatie met programmabeg roting
Bestuu r en d ienstverlen ing

Financiële consequenties

:

Niet van toepassing

Communicatie
Voorstel
Wij stellen u voor, overeenkomstig het conceptbesluit, als volgt te besluiten:
o de beantwoording van de door de stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio
gestelde
vragen vast te stellen.

Toelichting
Het proces om te komen tot een verbeterde vorm van bestuurlijke samenwerking in
de Leidse regio is door de atwijzing van het voorstel om een regioraad in te stellen in
een nieuwe fase terecht gekomen. De stuurgroep heeft een pas op de plaats
gemaakt en heeft naar aanleiding van de bijeenkomt op 13 mei jl. een aantal
richtinggevende vragen aan de colleges van de deelnemende gemeenten uit de
Leidse regio gesteld. De stuurgroep wil van de colleges weten hoe zij het
vervolgproces om tot een gedragen bestuurlijke vorm te komen zien. Vooralsnog is
de projectorganisatie on hold gezet.
Raadsbesluit en motie
U heeft in uw vergadering van 1 junijl. gesproken over het voorstel van de
stuurgroep om een Regioraad te realiseren als bestuurlijke gremium. U heeft helder
ven¡roord hoe u de samenwerking met de andere Leidse regiogemeenten ziet.
Vervolgens heeft u door een unaniem gesteunde motie (zie bijlage: Raadsbesluit en
motie van 1 juni 2017) het college de opdracht gegeven de andere gemeenten uit te
nodigen om alvast aan de slag te gaan met het uitwerken van de in de Toekomstvisie

Leidse Regio 2027 aangegeven ambities. De vier andere gemeentebesturen hebben
daarop laten weten dat zij een gesprek over de inhoud van de motie op dat moment
te prematuur vonden.

De beantwoording van de gestelde vragen van de stuurgroep liggen in de lijn van uw
wensen zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 1 iuni 2017 .
Deze wensen luiden:

1.

2.
3.
4.

5.
.
.
.
.
.
.

Wij zijn van mening dat de verbeterde vorm bestuurlijke samenwerking vanuit de inhoud moet
vertrekken. Het besluitvormingsproces als ook de gekozen organisatievorm moeten eenvoudig opgezet
en doeltreffend zijn. Met de mogelijkheid om modulair te kunnen groeien en gericht zijn op het oplossen
van actuele en toekomstige (boven-) regionale vraagstukken. Uitgangspunt moet verder zijn dat de basis
van de samenwerking ligt bij de bestaande overlegstructuren van de (boven)regionale samenwerking.
Het moet mogelijk zijn dat andere gemeenten die interesse hebben om met de Leidse regiogemeenten
aan een thema te werken, deel kunnen nemen aan het samenwerkingsverband.
Wij vinden dat het laatste woord van het regionale besluitvormingsproces aan de raden moet zijn. De
raden zijn democratisch gekozen. De raden kunnen zelf de afweging maken of er in voldoende mate
gekeken is naar de ambities van de gemeente zelf en haar eigen rol in de lokale samenleving. Wij
vinden dat gewerkt moet worden vanuit: "Lokaal wat kan, regionaal wat moet".
Wij zijn van mening dat het maken van afspraken in het lobbytraject waarbij de gemeenten zich als één
regio presenteren bij belangrijke bijeenkomsten de effectiviteit van de realisering van kansen en
prõjecten zal vergroten, en de bestuurlijke drukte zal verkleinen. De effectiviteit neemt verder toe als de
bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging in de belangrijke gremia in onderling overleg met elkaar
afgestemd en verdeeld worden, waarbij een bestuurder c.q. ambtenaar namens de Leidse regio
deèlneemt aan belangrijke bijeenkomsten. Zo kan bijvoorbeeld de wethouder van Zoeterwoude zijn
collega van Leiden vervangen bij een b'rjeenkomst, waardoor de wethouder van Leiden tijd krijgt voor het
vertegenwoordigen van de Leidse regio in andere bijeenkomsten. Die afspraken kunnen collegiaal
worden gemaakt. Daarvoor is een bestuurlijke vorm als een Regioraad niet nodig.
De raad van Zoeterwoude roept de stuurgroep op om het voorstel voor een Regioraad voor de Leidse
regio in te trekken. Wij vragen de stuurgroep om met een voorstel te komen voor een model voor lichte
vorm van samenwerking gebaseerd op gelijkwaardigheid van de gemeenten. Waarbij in ieder geval
wordt uitgegaan van de volgende elementen van samenwerking en organisatie:
Werk eeñ lichte vorm van samenwerking uit, die flexibel is (qua deelnemers, maat en schaal van de
opgaven) en die organisch verder kan groeien en ontwikkelen.
Start met de meest urgente thema's; bijvoorbeeld duurzaamheid en/of economie ;
Draag zorg voor een optimale participatie in alle vormen voor onze inwoners, onze bedrijven en onze
maatschappelijke instellingen.
Maak gebruik van de voorliggende kansen en mogelijkheden, vanuit Hart van Holland, onze regionale
omgevingsvisie en Economie0Tl .
Neem de bestaande samenwerkingsvormen voor de (boven-) regionale vraagstukken als uitgangspunt
en bouw daaroP verder;
Maak het mogelijk dat andere gemeenten zich bij een thema of thema onderdeel kunnen aansluiten.

Verschillen tussen de gemeenten
Wij zien dat de gemeenten een verschillend standpunt innemen. Dat is al zo
gedurende het hele proces. Zoeterwoude heeft zich vanaf het begin op het standpunt
gesteld dat op de inhoud verder kan worden samengewerkt maar datz¡ een fusie of
vergaande vorm van bestuurlijke samenwerking niet als de oplossing voor de
opgaven ziet. Deze lijn is in de raadsvergadering van 1 junijl. nog eens stevig
onderschreven.
Wat wil de stuurgroep weten?
De stuurgroep heeft de colleges een aantal vragen gesteld. Die vragen hebben
betrekking op een drietal onderwerpen:
1. Tijdpad

2. Organisatie wie doet wat? en
3. Over de samenwerkingsvorm
Het is nu een geschikt moment om te kijken of de standpunten van de colleges
dusdanige overeenkomsten hebben zodat een bepaalde vorm van bestuurlijke
samenwerking als haalbaar kan worden gezien. ln onze optiek zijn de wensen van
de raden bepalend voor welke bestuurlijke vorm realistisch is voor de vijf gemeenten.
Correspondentie samenwerking in de Leidse regio
Begin juli hebben wij twee brieven in afschrift ontvangen die verband houden met de
samenwerking in de Leidse regio. Zowel de brief van de gemeente Leiden als de
Provincie Zuid-Holland zijn bij dit voorstel gevoegd.

Bijlagen
1. Highlights Klankbordgroep- Stuurgroep, vragen aan het college

2. Beantwoording vragen Stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio
3. Raadsbesluit en motie van 1 juni 2017
4. Brief gemeente Leiden van 4 juli2017
5. Brief Provincie van 11 juli2017
Zoetenruoude, 8 augustus 2017
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Behoort bij besluit van de raad
der gemeente

d.d. 3\-8.2a
Mi

Bijlage 2

De griffier van Zoeterwo

Beantwoord ing vragen van de Stuurgroep Toekomstvisie
Leidse Regio
Het college heeft met het presidium gesproken over de vragen. Het voorstel aan de raad is om te
vragen de beantwoorden door vaststelling van het raadsbesluit en onderstaande beantwoording.
1) Een nieuw compromis vóór de verkiezingen:
a) Schatten jullie in dat er inderdood voldoende politieke wil en commitment ¡s om tot een werkend

compromis te komen?
Beantwoording: Ja, onder de voorwaarde dat wordt gestart met een lichte vorm en de fusie buiten
beeld blijft en daarmee niet terugkeert als stip op de horizon. Zie ook beantwoording 3b.
b) Zo

jo, binnen welk tijdpad?

Beantwoording: Onze insteek is dat er ruim voor de verkiezingen een overeenkomst ligt over een
compromis. De precieze planning daarvan is een taak van de projectgroep (=ambtenaren),
stuurgroep en colleges. Als dit niet haalbaar blijkt te zijn (geen compromis) dan moet het over de
verkiezingen heen getild worden.
2) Wie doet wat in het vervolgproces?
o) Welke voorwaorden zijn nodig om een nieuwe bestuurlijke somenwerkingsvorm te kunnen
bedenken en hier overeenstemming over te kunnen bereiken?

Beantwoording: Onze suggestie is dat wordt gestart met een lichte vorm van samenwerking op basis
van de inhoudelijke opgaven. Voorwaarde is dat de fusie buiten beeld blijft (keert niet terug als stip
op de horizon). ln onze Wensen & Bedenkingen en de motie "lnitiatief voortgang samenwerking in
de Leidse regio" van L juni2OtT (bijlage) hebben wijdit standpunt voldoende verwoord, waarnaar

wij kortheidshalve verwijzen.
Hoe kan het op een ondere manier worden aongevlogen?

Beantwoording: Wij zijn van mening dat de verbeterde vorm van samenwerking vanuit de inhoud
moet vertrekken waarbij de kansen en mogelijkheden vanuit bestaande samenwerkingsverbanden
als EconomieOTt,HarI van Holland of Energietransitie optimaal worden benut. Bekijk welke
onderdelen al in huidige samenwerkingsverbanden worden opgepakt en welke onderdelen je als
Leidse regio wenst op te pakken. Ga voortvarend aan de slag en laat de vorm organisch groeien en
zich verder ontwikkelen.
b) Wie zou de lead moeten hebben om te komen tot zo'n nieuw compromis?
Beantwoordine: ln principe ligt de lead bij de stuurgroep. De raden zullen meer inhoudelijk
betrokken moeten worden om te komen tot een (nieuw) voorstel dat voldoende draagvlak oplevert.
c) Welke concrete veranderingen stelt het college voor in de organisotievorm stuurgroepkl a n kbo rdg ro e p-p

roj e ctte a m ?

t

Beantwoording: Waar het vooral om gaat is het verbeteren van de interactie tussen de stuurgroep
en de klankbordgroep (geen parallelle sporen en embargo's). Bij het ontwikkelen van een nieuw
voorstel (compromis) is de kans op draagvlak en acceptatie het grootst als de stuurgroep vanaf de
start de klankbordgroep inhoudelijk betrekt. De klankbordgroep heeft dan in een vroeg stadium de
kans om de stuurgroep te adviseren en eventueel bij te sturen. Het afbreukrisico kan dan zoveel
mogelijk wordt beperkt. De rol van de klankbordgroep wijzigt dus.

- stuurgroep - klankbordgroep) kan gehandhaafd
zijn
aan de stuurgroep en klankbordgroep en zorgdragen
projectgroep
moet
faciliterend
blijven. De
penvoering.
is de informatielijn tussen de
Belangrijk
voor een goede, onafhankelijke
klankbordgroepsleden en de eigen gemeenteraad. De aanhaking en betrokkenheid van de raden
De huidige organisatiestructuur (projectgroep

moet sterker.
Verder vinden we dat er meer soberheid betracht moet worden bij de keuze van vergaderfaciliteiten
(bv. geen dure locaties/catering etc.) en communicatiemiddelen. Daarnaast moet erover nagedacht
worden hoe de grote hoeveelheid lange teksten (e-mails, verslagen, rapporten etc.) teruggebracht
kunnen worden tot het hoogst noodzakelijke en een beknopte weergave van de essentie van de
boodschap.

Wat betreft de bemensing van de klankbordgroep en stuurgroep moet elke gemeente zijn eigen
keuzes maken.

d) Indien stuurgroep in de lead btijft: btijven dezelfde mensen zitting nemen in de stuurgroep? En hoe
kon eigen leiderschøp en eigenøorschop versterkt worden?

Beantwoording: De stuurgroep zal t.a.v. fase 2 eerst het eigen functioneren moeten evalueren om te
komen tot zelfreflectie en zal op basis daarvan moeten bekijken of de samenstelling gewijzigd moet
worden en hoe het leiderschap en eigenaarschap versterkt kunnen worden. Wij adviseren t.a'v. de
stuurgroep om niet de portefeuillehouders in te zetten die trekker zijn van een thema, die uitgevoerd
gaat worden (afhankelijk van de prioritering).
Wat betreft het voorzitterschap van de stuurgroep zijn wij van mening dat in deze fase, waarin het
gaat om de uitvoering, het voorzitterschap niet gebonden hoeft te zijn aan één persoon, maar kan
rouleren op basis van de locatie (gemeentehuis) waar het overleg plaatsvindt. Het voorzitterschap
kan roulerend door de leden van de stuurgroep zelf gebeuren. Hierdoor wordt het eigenaarschap
versterkt. Besluitvorming in de stuurgroep moet transparant zijn.
e) lndien de ktonkbordgroep meer inhoudelijk betrokken wordt: wot betekent dit voor de aonpassing
von de klankbordgroep?

Beantwoording: De samenstelling zou ongewijzigd kunnen blijven, de rol wijzigt sterk van vooral
procedureel naar de inhoud. De huidige klankbordgroepsleden zitten goed in de materie en zijn op
de hoogte van de politieke verhoudingen en standpunten in de eigen gemeenteraad' De grootste
uitdaging is de (tijdige en open) communicatie tussen stuurgroep en klankbordgroep en leden
klankbordgroep en hun gemeenteraden.
Men zal er rekening mee moeten houden dat na de verkiezingen er een flink aantal mutaties zullen
plaatsvinden. Wellicht is het raadzaam ook fractiespecialisten op de gekozen thema's in de
klankbordgroep op te nemen.

2

l)

Welk tijdspad en proces heeft het college daorbij voor ogen?

Beantwoording: ln ieder geval moet er ruim voor de verkiezingen een voorstel zijn uitgewerkt.
3) Over de somenwerkingsvorm:
o)Willen de colleges ook dot de lichte vorm von samenwerking verder wordt verkend en uitgewerkt
en dat doar in beginsel op zo'n kort mogelijke termijn (in elk gevolvoor de verkiezingen) mee wordt

gestort?
Beantwoording: Ja, dit hebben wij eerder voorgesteld. Verkenning en uitwerking van een lichte vorm
van samenwerking.

b)Willen de colleges døt de somengestelde gemeente als stip op de horizon noder wordt onderzocht
(hoe dit in de proktijk zou werken en wat voor- en nodelen zijn?) en / of is het wat hen betreft akkoord
ols dit op verzoek von een aantal gemeenten nader wordt onderzocht?
Beantwoording: Nee. We hebben juist die stip van de horizon gehaald. Wel zijn we voorstander van
een organisch groeimodel: begin met een lichte vorm en evalueer deze na bijvoorbeeld 3 jaar. Bekijk
op grond van deze evaluatie welke vervolgstappen (inhoudelijk en organisatorisch) noodzakelijk zijn.
Leg niet op voorhand vast dat die vervolgstap een fusie moet zijn. Dat zet een rem op de mot¡vatie
om van de lichte vorm een succes te makenl Houd op met verhullend taalgebruik, zoals
"samengestelde gemeente".
c) ls er wat de colleges betreft inderdoad noder onderzoek en analyse gewenst met betrekking tot de
opgoven uit de toekomstvisie (zie voorgaond onder 3)?

Beantwoording: Ja, onderzoek en analyse van de opgaven (nadere uitwerking) is nodig om de
implicaties te kunnen beoordelen. Daarbij moet afgewogen worden of, en zo nodig welke vorm van
overdracht van bevoegdheden moet plaatsvinden om de opgave(n) te kunnen realiseren. Er moet
evident sprake zijn van een toegevoegde waarde.
d) Zo jo, wot moet nader worden onderzocht en uitgewerkt en wot moet er concreet worden
opgeleverd? ln Scrum-termen: wot zijn de "deliverables"T

Beantwoordins: Er moet eerst vastgesteld worden welke inhoudelijke thema's (of delen ervan)

prioriteit krijgen (duurzaamheid/energietransitie, infrastructuur, voorzieningen, wonen etc. ).
Vervolgens moet voor ieder thema (of deel ervan) een Plan van aanpak/uitvoeringsagenda worden
opgesteld, zodat inzichtelijk is wat de financiële, personele, organisatorische en juridische
consequenties zijn. Het spreekt voor zich dat hierbij rekening wordt gehouden met bestaande
samenwerkingsverbanden waar zaken zijn belegd zoals Hart van Holland (bij de opgaven de juiste
maat en schaal). Ook moet worden aangegeven wat de gevolgen zijn voor de inwoners.
e) Wie zou een opdrocht voor uitvoering van bovenstaonde oct¡es moeten uitschrijven?

Beantwoordins: De colleges, voorbereid door de stuurgroep in overleg met de klankbordgroep

f)

Wonneer zou hiermee oan de slog gegaon moeten worden?

Beantwoording: zo snel mogelijk
door wie?
3

Beantwoordins: Bij het voorbereiden van de prior¡teiten zien wíj een rol weggelegd voor de
gemeentesecretarissen (in overleg met de colleges).
wiens a a nstu ri ng?
Beantwoordins: per project een groep bestaande uit een portefeuillehouder uit iedere gemeente
waarvan de trekker geen deel uitmaakt van de stuurgroep. Het precieze proces heeft nadere
uitwerking nodig.
o

nd e r

g) Wanneer zou zo'n opdrøcht vostgesteld moeten worden, door wie?

Beantwoording: De input is van belang voor de uitwerking van een nieuw voorstel, dus in ieder geval
daaraan voorafgaand. lnzet zou een tijdschema met resultaten kunnen zijn waaraan we gaan
werken, met de eerste resultaten vóór de verkiezing van de gemeenteraden.
De colleges schrijven een opdracht uit voor uitvoering en de gemeenteraden ontvangen het

ter

informatie.
h) Wetke inhoudetijke wensen hebben de colleges voor een dergeliike opdracht?

Beantwoording: zie onze beantwoording bij 3d.
Gemeenteraad van Zoeterwoude, 31 augustus 2017
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