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Memo als leidraad voor debat raad en college 

Naar een nieuwe samenstelling van de Leiderdorpse AB delegatie 

Het Algemeen Bestuur Holland Rijnland (AB)1heeft zijn besluit om de gemeenschappelijke 

regeling te wijzigen voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 

Tweederde van de gemeenteraden heeft daarmee ingestemd. Dat betekent dat daarmee de 

wijziging van kracht wordt, na publicatie in de Staatscourant, met terugwerkende kracht tot 1 

januari 2016. Eén van de onderdelen van de wijziging is het terugbrengen van het aantal 

afgevaardigde AB leden per gemeente naar 2 per gemeente, waarbij het oorspronkelijke 

stemgewicht wel blijft gehandhaafd. Vanaf het AB in maart 2016 geldt de nieuwe 

samenstelling. 

Wie worden de AB leden voor Leiderdorp? 

Deze vraag wordt beantwoord door de uitkomst van het debat dat raad en college van 

Leiderdorp met elkaar voeren. Wat vinden zij wenselijk qua samenstelling van de AB 

delegatie om de belangen van Holland Rijnland cq de Leidse regio cq Leiderdorp goed te 

behartigen.  

Kortom, wie heeft de beste kwaliteiten en gelegenheid om in de Leiderdorpse AB delegatie 

voor Holland Rijnland plaats te nemen. 

 “Wie neemt plaats in de AB delegatie van Leiderdorp?”  Voor Leiderdorp betekent het 

wijzigen van de gemeenschappelijke regeling onder andere dat het aantal AB leden in de 

Leiderdorpse delegatie teruggaat van 3 naar 2 leden.  

De raad van Leiderdorp is door het Leiderdorps regiomodel 2 goed betrokken en is goed 

geïnformeerd over de ontwikkelingen en besluitvorming van Holland Rijnland. Die werkwijze 

leidt er toe dat de gemeenteraad van Leiderdorp op alle onderwerpen een goede afweging 

kan maken bij het bepalen van de standpunten van de Leiderdorpse AB delegatie. 

De rol van de gemeenteraad ligt op het terrein van kaderstelling om daarmee te sturen 

op hoofdlijnen/effect en budget(bewaking). Juist het ontmoeten van de raadsleden bij de AB 

vergaderingen Holland Rijnland dragen bij aan het vormen van een netwerkbestuur dat 

contacten legt, informatie deelt en standpunten uitdraagt die al dan niet zijn voorbereid op 

de schaal van de Leidse regio.  

                                                             
1 Het Algemeen bestuur van Holland Rijnland bestaat uit raadsleden en collegeleden. Vanwege de zitting in een Dagelijks 

Bestuur is het logisch dat er een aantal collegeleden in het AB zitten, omdat uit het AB het DB wordt samengesteld. Toch 
hebben gemeenten daarnaast ook gekozen om alleen collegeleden (Katwijk)  collegeleden en raadsleden (Leiderdorp) of 
alleen raadsleden (Leiden) als AB delegatie van hun gemeente te laten optreden. Een discussie over een uniforme 
afvaardiging door alle gemeenten van Holland Rijnland heeft het na meerdere discussies niet gehaald. Simpelweg omdat het 
samenstellen van de AB delegatie een bevoegdheid is van de gemeenteraden zelf. 
2 De bedoeling van het Leiderdorpse model is een verbindende aanpak tussen college, raad en ambtelijk apparaat. Zodat 

alle lagen van onze organisatie op gelijk informatieniveau zitten en met één mond spreken bij overleggen. Dat wordt versterkt 
door het vooraf delen en bespreken van de ambtelijke annotatie voor de agenda en stukken van de verschillende 
portefeuillehoudersoverleggen. 



Voor de gemeenteraden blijft  de democratische legitimatie van gemeenschappelijke 

regelingen belangrijk, naast meer dualisme. Een gemeenschappelijke regeling zal de 

komende jaren (ingegeven door de Wgr) geen democratisch gekozen bestuur worden, noch 

een legitimatie kennen zoals een gemeentebestuur/-raad dat wel heeft. Wel kan getracht 

worden deze werkelijkheid te benaderen door in het AB van Holland Rijnland alleen 

raadsleden te laten plaatsnemen, alleen aangevuld met collegeleden als deze een DB rol op 

zich nemen. 

Een gemengde AB delegatie. Nodig of niet? Het voorgaande afwegende lijkt het 

antwoord op die vraag “Neen” te zijn. Het samenspel tussen raad, college en ambtelijk 

apparaat bij deze gemeenschappelijke regeling is goed. Het lijkt handig om een collegelid in 

de delegatie te hebben voor meer detailinformatie, maar in de praktijk blijkt die kennis niet 

van doorslaggevende waarde tijdens het debat en besluitvorming in het AB.  

De Leiderdorpse werkwijze functioneert voldoende om raadsleden goed te informeren en 

goed beslagen ten ijs te laten komen bij AB vergaderingen. In het ROB rapport “Sturen én 

verbinden” (september 2015) wordt letterlijk geschreven : “Het werken met 

gemeenschappelijke regelingen leidt tot een gelaagd perspectief op een gemengde 

sturingspraktijk (Van der Steen et al.) Daarbij is het nuttig op elkaar afstemmen van wat 

goed is.”  

 

 

 


