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Onderzoek voortzetting lichte regionale samenwerking
Leiderdorp

Geachte leden van de raad,

De komende maanden gaat bureau Twynstra Gudde een onderzoek uitvoeren naar
de effecten voor Leiderdorp bij voortzetting van de huidige lichte regionale
samenwerking. Uit de meervoudige onderhandse aanbesteding van deze
onderzoeksopdracht is Twynstra Gudde uit de bus gekomen. De selectie heeft
plaatsgevonden op basis van 1) het plan van aanpak 2) partnerschap 3) presentatie
en 4) prijs.

De opdracht tot dit onderzoek vloeit voort uit het coalitieakkoord LPL-VVD-CDA; de
gemeente wil een deskundig extern bureau vanuit Leiderdorps perspectief eerst de
lichte samenwerkingsvorm laten onderzoeken en eventueel in een later stadium de
effecten, kansen en bedreigingen van een gemeentel'ljke herindeling. Het eerste
onderzoek naar de effecten voor Leiderdorp van het handhaven van de bestaande
lichte samenwerkingsverbanden staat najaar 2018 op de planning.

Het onderzoek bestaat deels uit documentstudie, deels uit interviews.
Twynstra Gudde heeft aangegeven met diverse externe en interne stakeholders in
gesprek te willen gaan. Het is de bedoeling dat Twynstra Gudde de uitkomsten van
het onderzoek aan de gemeenteraad presenteert, waarschijnlijk in januari 2019.

Het onderzoek richt zich op de volgende vragen:
7. Hoe kan Leiderdorp de zeven ambitiesl uit de Toekomstvisie Leidse regio 2027

rea liseren binnen de huidige regionale sa menwerkingsverba nden?

t 
Da zau"n ambities van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 betreffen

1,. Wonen en groen

2. Regionalevoorzieningen
3. Beterebereikbaarheid
4. Voorop in Duurzaamheid
5. Gezondeleefomgeving
6. ledereen telt mee

7. Verbeteren welvaart
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2. ln hoeverre zijn en worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke

organisaties betrokken bij de beleidsvorming en -uitvoering in de huidige lichte
regiona le samenwerking?

3. ln hoeverre kan de raad zijn kaderstellende rol vervullen in de huidige regionale
sa me nwe rkingsve rba nden?

4. Welke randvoorwaarden moeten eventueel nog worden ingevuld voor 1t/m 3?

5. Welke kansen en risico's brengt het handhaven van de huidige lichte regionale

samenwerking met zich mee voor Leiderdorp?

6. Wat zijn de kosten en baten, hard en zacht, van de huidige lichte regionale

sa menwerking voor Leiderdorp?

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

wethouders,

meijn L.M. Driessen-Jansen
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