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Geachte leden van de raad,

Zoals u weet, voert bureau Twynstra Gudde in opdracht van het college momenteel 
onderzoek uit naar de effecten voor Leiderdorp bij voortzetting van de lichte regio-
nale samenwerking. Het onderzoek bestaat uit documentonderzoek en gesprekken 
met externe en interne stakeholders. De gesprekken zijn bedoeld om de beelden die 
uit het documentonderzoek voortkomen te toetsen en aan te scherpen.

ln het kader van dit onderzoek heeft op 8 januari 2019 een bijeenkomst plaatsge-
vonden met vertegenwoordigers van de fracties en Twynstra Gudde met het doel 
inhoudelijke inbreng op te halen voor het onderzoek. Naar aanleiding van dit ge-
sprek hebben verschillende raadsleden die aan de bijeenkomst hebben deelgeno-
men, aangegeven dat ze geen goed gevoel hebben over deze bijeenkomst, dat de 
aanpak niet goed aansloot bij de verwachtingen en dat zij zorgen hebben over de 
uitkomsten van het onderzoek.

Vanzelfsprekend nemen wij als college deze signalen zeer serieus. Wij zijn dan ook 
direct in gesprek gegaan met Twynstra Gudde hierover. Ook hebben wij overleg 
gevoerd met de griffier. Twynstra Gudde trekt het zich zeer zeker aan dat deze bij-
eenkomst niet voldeed aan de verwachtingen en wil graag al het mogelijke doen om 
de zorgen weg te nemen. Twynstra Gudde doet hiervoor een voorstel, met ver-
schillende alternatieven, om te bespreken in het presidium van 4 februari 2019. Dit 
voorstel treft u aan in de bijlage.

LM. Driessen-Jansen 
burgemeester 
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C .ortlçixce Voorstel vervolgproces onderzoek regionale samenwerking Leiderdorp 

Geacht college,

Recentelijk hebben wij kennis genomen van de onrust die is ontstaan rondom het onderzoek dat wij in 
opdracht van uw college uitvoeren naar de huidige lichte regionale samenwerking van de gemeente 
Leiderdorp. ln het kader van dit onderzoek hebben wij op 8 januari met een vertegenwoordiging 
vanuit alle fracties gesproken over de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad in de 
diverse samenwerkingsverbanden. Wij betreuren dat de opzet en het verloop van deze bijeenkomst 
niet heeft kunnen voldoen aan de verwachtingen van de deelnemers. Hierdoor is het gevoel ontstaan 
dat de raad onvoldoende inbreng heeft kunnen leveren aan het onderzoek. Wij rekenen dit onszelf aan 
en willen graag al het mogelijke doen om dit gevoel en deze zorgen weg te nemen.

Wij stellen voor om aanvullend op het reeds gevoerde groepsgesprek, met vertegenwoordigers per 
fractie over dit onderzoek in gesprek te gaan. We zullen deze gesprekken met de griffier en de ambte-
lijk~en bestuurlijk opdrachtgever voorbereiden en de fracties van tevoren een gespreksleidraad 
toezenden, zodat zij het gesprek desgewenst binnen hun fractie kunnen voorbereiden. ldealiter vinden 
deze gesprekken in de eerste helft van februari plaats, als dat natuurlijk ook past in de agenda van de 
raad.

Vervolgens stellen wij een concept-rapportage op, inclusief voorlopige conclusies en bevindingen.
Nadat wij deze met de ambtelijk- en bestuurlijk opdrachtgever hebben besproken, willen wij de conclu-
sies en bevindingen ook graag presenteren aan de raad. Hierbij wordt de raad in de gelegenheid 
gesteld om te reageren op de conclusies en bevindingen van het onderzoek. Ook deze bijeenkomst 
bereiden wij graag samen met u en de grif¿er voor. Wij zorgen te zijner tijd voor een uitnodiging en een 
heldere toelichting op het doel en de opzet van deze bijeenkomst. Na deze bijeenkomst zulien wij het 
rapport afronden.

De overige gespreksrondes met interne medewerkers, samenwerkingsverbanden en maatschappelijke 
organisaties verlopen voorspoedig en zijn inmiddels nagenoeg afgerond.

Wij hopen dat we met de voorgestelde aanpak het vertrouwen in de goede a¿oop van het onderzoek 
kunnen herstellen. Vanzelfsprekend voeren wij deze werkzaamheden uit binnen de eerder vastgestel-
de financiële kaders. Mocht er naast dit voorstel behoefte zijn aan aanvullende informatie of gesprek~
ken, denken wij uiteraard graag met u mee.

Anders denken, gewoon doen 
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Twynstra Gudde 

Hoogachtend,

Twynstra Gudde 

Blair Zuijderhoff 
Opdrachtleider 
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