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Inleiding
Vanaf eind 2018 voert Twynstra Gudde, in opdracht van de gemeente Leiderdorp onderzoek uit naar 
de regionale samenwerking. Met de brief van Twynstra Gudde van 25 januari 2019 bent u op de 
hoogte gebracht van ons voornemen om aanvullend op het groepsgesprek van 8 januari jl. per 
raadsfractie over dit onderzoek in gesprek te gaan. De griffier zal deze gesprekken in de komende 
week plannen. Met deze notitie brengen wij u op de hoogte van de onderzoeksvragen zodat u zich 
kunt voorbereiden op het gesprek.

De onderzoeksopdracht luidt als volgt:
Het uitvoeren van een onderzoek naar de effecten van het handhaven van de bestaande lichte 
samenwerkingsverbanden van de gemeente Leiderdorp.

Het doel van het gesprek met de raadsfracties:
1. Perspectief van de raad op regionale samenwerking
2. Kaderstellende / controlerende rol van de raad
3. Beeld documentstudie en eerste interviews verifiëren

Toelichting

Van ieder gesprek wordt een beknopt verslag gemaakt. De gesprekken en verslagen maken geen 
onderdeel uit van het definitieve rapport. De opbrengsten vanuit de gesprekken worden zoveel als 
mogelijk verwerkt in het rapport. Hierbij worden geen verwijzingen gedaan naar individuele 
gesprekken. Voorafgaande aan besluitvorming worden de conclusies en aanbevelingen uit het 
onderzoek voorgelegd aan uw raad. 

Gesprekspunten
De vragen die aan de raadsfracties worden voorgelegd:
1. Welke rol heeft Leiderdorp in de verschillende samenwerkingsverbanden?
2. Is de raad voldoende ‘in control’ in de verschillende samenwerkingsverbanden?
3. Worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen voldoende betrokken bij 

beleidsvorming en –uitvoering in de samenwerkingsverbanden? 
4. Hoe verhouden de regionale ambities (Toekomstvisie Leidse regio 2027) zich tot de lokale 

ambities van Leiderdorp?

De effecten van de bestaande lichte samenwerkingsverbanden worden onderzocht aan de hand van
de onderstaande voorbeelden:
 Holland Rijnland



 Omgevingsdienst West-Holland
 Ring Leiden Noord
 Hart van Holland
 Economie071
 Waterketen
 Samenwerking in het Sociaal Domein
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