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Leiderdorp, 10 mei 2017 

Stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio 

p/a mevrouw Esther Peters 

 

Beste leden van de stuurgroep 

U stelt onze raad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten op de door u geschetste 

samenwerkingsvormen in het algemeen en uw voorstel voor een regioraad in het bijzonder. U heeft 

vier hoofdvormen van samenwerking onderkend, beschreven en beoordeeld. Samenwerkingsvormen 

die een middel vormen om onze gezamenlijke ambities en opgaven, die wij vorig jaar nagenoeg 

unaniem als 5 raden vaststelden, te kunnen realiseren. Met als doel om de bestuurlijke slagkracht en 

realisatiekracht te versterken in de Leidse regio. Onze raad heeft op 8 mei over de voorstellen 

gesproken. In deze brief geven wij u op hoofdlijnen onze wensen en bedenkingen. 

Om de regionale ambities uit de toekomstvisie “Kwaliteiten versterken en krachten verenigen” te 

kunnen realiseren,  hebben wij een vorm van samenwerking nodig. Dat is de reden dat u voor ons in 

deze tweede fase van het project Toekomstvisie Leidse regio onderzoekt welke bestuurlijke 

samenwerkingsvorm de vijf regiogemeenten het beste hiertoe in staat stelt. Uw rapport geeft in de 

eerste vier  hoofdstukken een verslag en analyse van de verkenning naar de diverse vormen van 

samenwerking en de relevantie daarvan voor de opgaven van onze Leidse regio. In hoofdstuk vijf 

presenteert de stuurgroep haar concept-advies op grond van deze analyse, en dat nu door ons 

college aan ons is voorgelegd voor het geven van wensen en bedenkingen. 

Onze raad is voorstander van regionale samenwerking, ziet het belang daarvan en ziet ook het belang 

van intensivering van de huidige samenwerking. De meeste partijen in onze raad, 5 van de 6, zien dat 

een fusie tussen de vijf regiogemeenten uiteindelijk de beste oplossing is om de ambities en opgaven 

uit de strategische agenda te realiseren. In de discussie is meegewogen dat de uitdrukkelijke wens 

tot opschaling in de Leidse regio ook in de gesprekken met het bedrijfsleven en de frisdenkers naar 

voren is gekomen. Tegelijkertijd constateert onze raad ook dat de tijd voor dat besluit tot een fusie 

nú nog niet rijp is. Er is op dit moment onvoldoende politiek draagvlak in de regio voor. Daarnaast zal 

nog nader over belangrijke randvoorwaarden gesproken moeten worden, bijvoorbeeld het aantal 

gemeenten dat minimaal aan een fusie moet meedoen. Onze raad is wel van mening dat de ambities, 

opgaven en uitgangspunten zoals vastgelegd in oktober 2016 stevig staan, van groot belang zijn voor 

het versterken van de positie van de Leidse regio en in het belang zijn van de inwoners van onze 

regio. Dát staat als een paal boven water. 

Hoewel de stuurgroep een goede poging heeft gedaan om een goed werkbaar alternatief voor een 

fusiemodel voor te stellen is onze raad van mening dat een regioraad dit alternatief niet is. Dit 

ondanks het feit dat de scoretabel aangeeft dat een regioraad ongeveer even effectief kan zijn als 

een fusiemodel om de opgaven en ambities te realiseren. Belangrijkste redenen voor het afwijzen 

van het voorstel zijn dat een extra (onwenselijke) bestuurslaag wordt gevormd, de relatie burger-

bestuur onduidelijker wordt, de regioraad en gemeenteraad op twee snelheden kunnen gaan 

opereren en kleinere fracties het lastig kunnen krijgen om in dit model te kunnen werken. Op termijn 

is een fusie binnen de Leidse regio onvermijdbaar en daardoor ontstaan met de keuze voor een 

regioraadmodel dubbele kosten. Kortom, onze raad wijst het regioraadmodel unaniem af. Wij 

beseffen dat het afwijzen van uw voorstel niet automatisch leidt tot de keuze van een ander model. 

Dat vraagt extra uitwerking en onderbouwing. Wat de Leiderdorpse raad betreft werkt u het lichte 
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samenwerkingsmodel en het fusiemodel nader uit. Daarom willen wij u de volgende zaken meegeven 

in de verdere uitwerking van de samenwerkingsmodellen om de bestuurlijke slagkracht en 

realisatiekracht in de Leidse regio te versterken.  

 Wensen en bedenkingen 

Wij willen uw stuurgroep de volgende wensen en bedenkingen meegeven om eind mei onze raden 

een nieuw voorstel voor te kunnen leggen over een samenwerkingsvorm waarover wij wellicht in de 

tweede helft van dit jaar een besluit kunnen nemen. Een samenwerkingsvorm die een 

oplossingsrichting geeft voor de realisatie van onze gezamenlijke ambities, uitgangspunten en 

opgaven én een vorm die kan rekenen op voldoende draagvlak in de Leidse regio, vanuit het besef 

dat dit draagvlak dynamisch is.  

Bedenkingen 

 De regioraad is een extra bestuurslaag, die onwenselijk wordt geacht, tot meer bestuurlijke 

drukte leidt en de afstand tot de inwoners vergroot. 

 De regioraad is geen rechtstreeks gekozen orgaan, waarmee vraagtekens kunnen worden 

gezet bij de democratische legitimatie van dit model. 

 De verdeling van taken en bevoegdheden is voor inwoners, bedrijven en instellingen 

ingewikkeld en weinig transparant en ook binnen de gemeenteraden kan de verdeling tot 

verdeeldheid leiden. 

 De regioraad leidt tot een gevoel dat er twee soorten raadsleden en collegeleden ontstaan; 

één voor de grote regionale onderwerpen en één voor de overige zaken die lokaal blijven. 

Tevens worden de bestuurders op twee plaatsen beoordeeld op hun functioneren. 

 De verschillende vergoedingen voor het raadslidmaatschap zullen eveneens tot een 

tweedeling leiden. 

 Kleinere politieke fracties krijgen het lastig om zowel op regioschaal als op lokale schaal te 

kunnen blijven functioneren. 

 Bij de overdracht van veel bevoegdheden lijkt de regioraad vrijwel het karakter van een 

fusiemodel te krijgen terwijl het belang van de lokale raad uitgehold wordt.  

 

Wensen  

Onze raad heeft de volgende wensen aan uw stuurgroep, als u een nieuw voorstel voor de 

samenwerkingsvorm voor besluitvorming aan de raden voorlegt:  

 Aandacht voor een zorgvuldig en transparant vervolgproces is noodzakelijk om draagvlak bij 

inwoners te creëren en raadsleden en collegeleden tijd en rust te geven om tot elkaar te 

komen. 

 De tijdsdruk van besluitvorming verminderen door het proces van besluitvorming meer tijd 

te geven. 

 Bij het definitieve voorstel een nadere uitwerking te geven van wat een lichte variant van 

samenwerking en een fusieproces concreet inhouden en welke mogelijke voorwaarden 

gesteld kunnen worden door afzonderlijke gemeenten, waarover verder onderling gesproken 

zal moeten worden. 

 Een optimalisatie van de huidige samenwerkingsvorm is gewenst voor de overgangsperiode 

naar een nieuwe samenwerkingsvorm, maar mag weer niet teveel energie en geld kosten. 

 Aandacht voor wijk- en buurtgericht werken en de betrokkenheid/participatie van inwoners. 

 Aandacht voor het behoud van identiteit van buurten, wijken, dorpen en stad. 
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 Vraag aan de provincie een oordeel hoe men daar aankijkt tegen de samenwerkingsvormen 

voor de Leidse regio.  

Wat betreft het vervolgproces vraagt de raad de lichte samenwerkingsvorm èn de fusie nader uit 

te werken en de besluitvorming na de zomer te laten plaatsvinden. Daarbij hechten wij eraan dat 

wordt uitgewerkt wat de verschillende samenwerkingsvormen heel concreet opleveren en 

kosten met betrekking tot de geformuleerde ambities. Alleen zo zal het proces, ook richting 

inwoners, goed uit te leggen zijn. Voor de werksessie op zaterdag 13 mei is de wens tijdens een 

korte bijeenkomst elkaar te informeren wat er in de verschillende gemeenten is ingebracht en 

goede procesafspraken te maken voor het vervolg. 

Tot slot wensen wij uw stuurgroep succes met het verder vormgeven van een versterkte 

samenwerking in de Leidse Regio. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp, 

 

J.C. Zantingh   W.N.A. Joosten 

griffier    plv. voorzitter 


