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Geachte leden van de raad,

onlangs hebben wij u geïnformeerd over de brief van Gedeputeerde staten van
Zuid-Holland die wij op 24 januari ontvingen. Deze brief gaat over de bestuurlijke
samenwerking in de Leidse regio en is gericht aan de colleges van de vijf Leidse
regio-gemeenten. Wij hebben u gemeld dat de portefeuillehouders regiozaken verder in gesprek zouden gaan met de gedeputeerde, mevrouw Baljeu, voor een nadere toelichting op deze brief. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden.
De portefeuillehouders regiozaken van de vijf gemeenten kijken terug op een prettig
en constructiefgesprek. De gedeputeerde heeft aangegeven dat de provincie graag
als strategisch partner vanuit de inhoud wil meedenken en wil helpen de samen-

werking in de Leidse regio te versterken, met het oog op de gezamenlijke uitvoering
van de bovenlokale opgaven. Actieve inzet van de provincie op bestuurlíjke herindeling is niet aan de orde. we blÍjven samenwerken in de huidige, lichte vorm.
Zoals toegezegd in het gesprek met de gedeputeerde, hebben wij een gezamenlijke

reactie namens de vijf gemeenten in de Leidse regio aan Gedeputeerde Staten verstuurd. Deze reactie treft u ter kennisname aan in de bijlage.
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vijf gemeenten willen zich gezamenlÍjk richten op een gebiedsgerichte agenda
vanuit de inhoud en voor gemeentegrensoverschrijdende opgaven die de gemeenten gezamenlijk op willen pakken. Te denken valt onder meer aan de energietransiDe

tie en de woningbouwopgave, maar ook aan 'lichtere' of uitvoerende onderwerpen
waa r samenwerking meerwaarde heeft.
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Dat het vaak opgaven betreft die de grenzen van de Leidse regio overstijgen, maakt
dat de vijf gemeenten binnen grotere samenwerkingsverbanden elkaar goed moe-

ten weten te vinden voor zaken die ons allen raken. Waar mogelijk, zullen we als
Leidse regio met één mond spreken. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de
diverse overlegtafels elkaar niet overlappen, maar juist aanvullen. Uiteraard werken
we als Leidse regio ook samen om sterker te staan in andere samenwerkingsverbanden en gremia.
Samenwerking in de Leidse regio kan zich op drie wijzen manifesteren:
- Als platform voor taken die we samen zouden kunnen oppakken'

-

Als 'sub club' voor zaken die in groter verband spelen, bijvoorbeeld binnen

Holland Rijnland.

-

Als een 'regieorganisatie'voor zaken die ons allen raken. (Bijvoorbeeld ta-

ken die in de regio op verschillende tafels worden behandeld. Zo zorgen we

met elkaar dat er geen overlap, maar aanvulling is.)
Ten slotte hebben in de vorige bestuursperiode de vijf gemeenten intensief met
elkaar gesproken over de beste bestuurlijke samenwerkingsvorm om de Toekomstvisie Leidse regio 2027 met meer slagkracht en realisatiekracht te kunnen oppakken

Dit heeft echter niet geleid tot een gedeelde keuze voor een samenwerkingsvorm
om de zeven ambities van de Toekomstvisie te realiseren. ln de huidige bestuursperiode hebben twee collegeconferenties Leidse regio plaatsgevonden en hebben de

vijf portefeuillehouders regiozaken diverse oriënterende overleggen gevoerd'
Mede op basis hiervan constateren we dat in onze regionale samenwerking de inhoud leidend is en dat we pragmatisch samenwerken, vanuit gedeeld belang, in
bestaande overlegvormen, en met lichte werkvormen zoals college- en raadsconferenties en portefeuillehoudersoverleggen. Hoe invulling te geven aan de zeven am-

bities van de Toekomstvisie, is nog zoeken naar flexibele werkwijzen en lichte vormen van bestuur.
Het bovenstaande brengt met zich mee dat de aard van het vraagstuk bepaalt welke

gemeenten willen meedoen. Dit kan dus betekenen dat slechts een deel van de gemeenten in de Leidse regio samenwerkt op een bepaald dossier en dat voor andere
dossiers samenwerking plaatsvindt met gemeenten buiten de Leidse regio. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de verkenning voor samenwerking op het gebied van internationaal onderwijs, het project Leidse Ring Noord en de samenwerking voor de aanleg
van een warmterotonde vanuit het Rotterdamse havengebied. Een ander voorbeeld
is het project EconomieTl, hierin werken alle Leidse regiogemeenten en Katwijk

samen met onderwijsinstellingen en ondernemersverenigingen.

Wij vinden het belangrijk dat de raden in de Leidse regio actief betrokken zijn en
blijven bij dit proces. Ook bent u de komende periode zelf in de gelegenheid om
raadsleden uit de Leidse regio te ontmoeten en met hen samen te werken, zoals bij
de raadsbijeenkomst over'grip op samenwerking' in september van dit jaar.
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Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn
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ï.a.v. : Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-H olla nd
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Datum: 1L juni 2019

Betreft: Reactie gemeenten leidse regio n.a.v. gesprek met de gedeputeerde, mevrouw

J. Baljeu,

van 18 april 2019

Geacht college,
Op 24 januari 2019 ontvingen wij uw brief over bestuurlijke samenwerking in de Leidse regio (kenmerk PZH-2019-678010037DOS-2017-0006089). ln uw brief gaf u kortweg aan urgentie te voelen om

economische kansen in onze regio snel en slagvaardig te verzilveren en daarvoor in partnerschap met
de regio een gezamenlijke strategische agenda en uitvoeringsagenda te willen formuleren. Op
18 april 2019 zijn de portefeuillehouders regiozaken van de víjf gemeenten verder in gesprek gegaan
met de gedeputeerde, mevrouw Baljeu, voor een nadere toelichting op de brief.
De portefeuillehouders regiozaken van de vijf gemeenten kijken terug op een prettig en constructief

gesprek. De gedeputeerde heeft aangegeven dat de provincie graag als strategisch partner vanuit de
inhoud wil meedenken en wil helpen de samenwerking in de Leidse regio te versterken, met het oog
op de gezamenlijke uitvoering van de bovenlokale opgaven. De vijf gemeenten willen zich gezamenlijk richten op een gebiedsgerichte agenda vanuit de inhoud en voor gemeentegrensoverschrijdende
opgaven die de Semeenten gezamenlijk op willen pakken. Te denken valt onder meer aan de
energietransitie en de woningbouwopgave, maar ook aan 'lichtere' of uitvoerende onderwerpen
waar samenwerking meerwaarde heeft .
Hoe we de betrokkenheid van de provincie samen vorm kunnen geven, moet zich nog verder uitkristalliseren. Dit is een bestuurlijk leerproces, dat flexibiliteit en open communicatie vergt van alle deelnemers.

Op 1L juni 2019 vond de collegeconferentie Leidse regio plaats, georganiseerd door de gemeente
Zoeterwoude. Een ambtelijk vertegenwoordiger was namens gedeputeerde mevrouw Baljeu
aanwezig.
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Met vriendelijke groet,
de vijf colleges van de Leídse regio
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gemeente Oegstgeest
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