
Route van besluitvorming
Transitie van een bedrijfsvoeringsorganisatie naar een centrumregeling

Oriëntatiefase > van onderzoek tot principebesluit
In de oriëntatiefase is onderzoek gedaan naar het beoogde eindmodel, het onderbrengen van de 
gezamenlijke bedrijfsvoering bij de gemeente Leiden. Dit onderzoek is afgerond met de volgende 
besluitvormingsroute:

- Bestuur van Servicepunt71 heeft het rapport vastgesteld en gezamenlijk besloten om de 
colleges van de vier deelnemende gemeenten te vragen een voorgenomen principebesluit te 
nemen om de bedrijfsvoering van de regio onder te gaan brengen bij de gemeente Leiden.

- De vier colleges hebben het voornemen geuit om dit principebesluit te nemen maar willen 
daarbij de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden meenemen. 

- De raden zijn geïnformeerd over het onderzoek en de uitkomsten en stellen hun wensen en 
bedenkingen op. (huidige fase)

- Op uiterlijk 30 september hebben alle raden besloten welke wensen en bedenkingen zij mee 
willen geven aan hun colleges

- Op 7 oktober delen de portefeuillehouders bedrijfsvoering van de regio met elkaar welke 
wensen en bedenkingen zijn ingebracht.

- Op 26 oktober nemen de colleges, met inachtneming van de wensen en bedenkingen van de 
raden, een definitief principebesluit. 

Voorbereidingsfase > van principebesluit tot oprichten nieuwe centrumregeling
Na het nemen van het principebesluit wordt overgegaan tot verdere uitwerking en de voorbereiding 
van de daadwerkelijke transitie. Hiertoe worden drie formele besluiten genomen:

- Opheffen van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71
Het opheffen van Servicepunt71 is een bevoegdheid van de colleges van de deelnemende 
gemeenten. De regio zal alleen de huidige regeling willen opheffen als er gelijktijdig een 
nieuwe regeling wordt opgericht. Deze besluiten zullen daarom aan elkaar worden 
gekoppeld.

- Oprichten van de nieuwe centrumregeling voor de gezamenlijke bedrijfsvoering
Het oprichten van een centrumregeling voor de bedrijfsvoering is een bevoegdheid van de 
colleges. Hierbij is toestemming van de raden nodig. Deze toestemming kan slechts worden 
onthouden wegens strijd met het recht of algemeen belang. De voorlopige planning die voor 
dit besluitvormingsproces is opgesteld is toegevoegd als bijlage. 

- Sluiten van individuele DVO’s tussen centrumgemeente en de deelnemende gemeenten
Het sluiten van een DVO is een bevoegdheid van de colleges. Er is echter veel samenhang 
tussen de centrumregeling en de onderliggende DVO’s. De wezenlijke elementen uit de 
nieuwe DVO’s zullen ter informatie worden toegevoegd aan de stukken bij de besluitvorming 
over het inrichten van de centrumregeling. 



Definitief besluit

Raadscommissie WM Gemeenteraad

9-dec 21-dec

2 weken tot gemeenteraad

Gemeenteraad (voorronde) Gemeenteraad (besluitvormend)

25-nov 16-dec

3 weken tot gemeenteraad

Raadscommissie regio Gemeenteraad

7-dec 16-dec

1 week tot gemeenteraad 

Politiek Forum Gemeenteraad

13-dec 20-dec

1 week tot gemeenteraad




