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Motie
De raaduan de gemeente oegstgeest, inuergaderíng bijeen op 29 oktober 2o2o;
g ehoord hebbende :
De raadsmededeling Samenwerkingsmodel Servicepunt
De beraadslagingen in de commissie regio zz oktober;

Gelezen en

-

7t (2-zo-1963zo)

Constaterende dat:
- Volgens de raadsmededeling één van de belangrijkste knelpunten, die leidt tot het
advies om de bedrijfsvoering bij de gemeente Leiden onder te brengen, is dat de vier
gemeenten elk andere wensen hebben waardoor steeds overeenstemming bereikt
moet worden over prioriteiten en de inhoud en kwaliteit van de diensweilening;
- Eerder de zorgen met betrekking tot Servicepunt 7r lagen bij het in control zijnop de
kosten en de Raad daarbij niet eerder geïnformeerd is over de
aansturingsproblematiek;
- De Raad door het College het afgelopen halfjaar niet geïnformeerd is over de
scenario's die door het Dagelijks Bestuur onderzocht zijn en nu geleid hebben tot de
keuze de bedrijfsvoeringstaken van Servicepunt 7r onder te brengen bij de gemeente
Leiden.
Ouertaegende dat:

-

-

Het onderbrengen van de bedrijfsvoeringstaken bij de gemeente Leiden op zichzelf geen
oplossing is voor de blijkbaar vanuit de vier gemeenten aangedragen wenien die tot een
mindere slagkracht en efficiency leiden;
Er breed in de Raad gedragen wordt dat het harmoniseren van bedrijfsvoeringstaken
tussen de gemeenten in de Ieidse Regio wenselijk is;
Het harmoniseren van bedrijfsvoeringstaken in beginsel één van de randvoorwaarden
voor het succes van Servicepunt 7r is;
Het voor Oegstgeest wenselijk is de gewenste harmonisatieslag bewust aan te sturen in
plaats van ons onvoorwaardelijk te committeren aan de keuzes van de gemeente Leiden;
Het voor een succesvolle samenwerking in de bedrijfsvoering, maar ook voor de
primaire taken die we in regionaal verband uitvoeren, essentieel is dat lokale belangen
de samenwerking niet ondermijnen;
Het voor een goede regionale samenwerking noodzakelijk is dat Raad en College op de
hoogte zijn van eventuele problematiek in de samenwerking die het goed functloneren
van een GR of een andere samenwerkingsvorm ondermijnt;
Hetbelangrijkis dat Raad en College in positie zijn om op tijdbij te sturen zodatdeze
niet onverwacht geconfronteerd wordt met een ingrijpende keuze als het onderbrengen
van de bedrijfsvoeringstaken bij de gemeente l,eiden;
Binnen de Raad de teleurstelling niet tijdig geïnformeerd te zijn over de lopende
discussie binnen het Dagelijla Bestuur van Servicepunt 7r groot is.

Verzoekthet CoIIege:
1. Inzichtelijk te maken welke typen lokale wensen spelen bij de bij Servicepunt 71 ervaren
problematiek. Daarbij in beeld te brengen waar harmonisatie wenselijk iÀ en wat er voor
nodig is deze harmonisatie mogelijkte maken;

2.

3.

Een eigenstandige visie uit te werken op welke manier de gemeente Oegstgeest nu en in
de toekomst controle kan houden en kan sturen op de noodzakelijkeverdere
harmonisering van de bedrijfsvoeringstaken, ook rekening houdend met de noodzakelijk
geachte tebehbudenverschillen tussen Oegstgeest en de andere gemeenten in de Leidse
Regro;
De Raad hier voor de verdere besluiworming over de toekomst van Servicepunt 71 over
te informeren.

En gaat ouer tot de orde uan de dag
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