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Geachte dames en heren, 
 
Tijdens de laatste Algemeen Bestuursvergadering van Holland Rijnland op 24 juni 2015 heeft 
Leiderdorp als enige gemeente gestemd tegen vaststelling van de begroting van de 
Gemeenschappelijke Regeling. 
 
De raad van Leiderdorp heeft dit gedaan omdat hij zich zorgen maakt over de sturing die 
momenteel bij Holland Rijnland plaatsvindt. Het daadwerkelijk inhoud geven aan #Kracht15 
lijkt een zeer moeizaam proces, waarbij bovendien enkele andere belangrijke taken, zoals 
goede financiële verslaglegging, worden veronachtzaamd. 
 
Ook met het formuleren van de speerpunten voor de nieuwe inhoudelijke agenda lijkt het 
Dagelijks Bestuur er onvoldoende in te slagen een juiste aanpak te kiezen in de afstemming 
met de gemeenten, helder te communiceren en concrete doelstellingen te formuleren. 
Daardoor wordt te weinig draagvlak gecreëerd. Wij hebben als gemeenten gezamenlijk 
geconcludeerd dat we verder willen met Holland Rijnland, maar dat we daarvoor gezamenlijk 
een nieuwe inhoudelijke agenda opstellen. De raad van Leiderdorp verwacht dan ook een 
proces waarbij gemeenten en de organisatie van Holland Rijnland, zowel in het belang van 
Holland Rijnland als van de gemeenten, samenwerken om een goede inhoudelijke agenda 
voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur, de portefeuillehouders, de gemeenteraden en het 
Algemeen Bestuur. 
 
Onze raad heeft geconstateerd dat de inhoudelijke agenda die is voorgelegd aan de 
portefeuillehouders niet aansluit bij die verwachting. Daarbij kan de kanttekening worden 
geplaatst dat tijdens het congres van 22 september jl. het beeld is ontstaan dat in die richting 
goede stappen zijn gemaakt. 
 
Evenwel is een conceptbegroting, die gekoppeld moet zijn aan de inhoudelijke agenda, al 
klaar, terwijl de inhoudelijke agenda nog niet gereed is. Deze begroting is bovendien zeer kort 
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voor de portefeuillehoudersoverleggen verstrekt en ook alleen ter kennisname. Wij vragen ons 
af wat het Dagelijks Bestuur met de toezending van de begroting 2016 beoogde. 
Bij de raad van Leiderdorp is de indruk ontstaan dat de organisatie van Holland Rijnland het 
proces niet helemaal onder controle heeft. Daar maken wij ons serieuze zorgen over. 
 
De raad van Leiderdorp wil daarom de raden van alle aangesloten gemeenten vragen de  
transitieprocessen binnen Holland Rijnland nauwlettend te volgen en het Dagelijks Bestuur, 
waar nodig, van inhoudelijk commentaar te voorzien. 
 
De raad van Leiderdorp verzoekt het Dagelijks Bestuur de gemeenten meer te betrekken bij 
het aanscherpen van de speerpunten en de bijbehorende teksten van de inhoudelijke agenda, 
zodat de betekenis van Holland Rijnland voor de gemeenten helder wordt weergegeven.  
 
Tevens roepen wij het Dagelijks Bestuur op de behandeling van de begroting uit te stellen tot 
de daaraan verbonden inhoudelijke agenda werkelijk af is. 
 
 
Namens de gemeenteraad van Leiderdorp 
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