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Inleiding
De Raad is per brief van 2 oktober 2018 geïnformeerd over het onderzoek “voortzetting lichte 
regionale samenwerking” in de regio. Uit de brief begrepen we dat er inmiddels een 
(meervoudig ondershandse) aanbestedingsprocedure heeft plaatsgevonden en Twijstra en 
Gudde de aanbesteding heeft gewonnen. 
Er bestaat bij de niet coalitie partijen verbazing dat dit onderzoek zonder enige vorm van 
discussie met, of raadpleging anderszins van de niet-coalitie partijen nu kennelijk al gaat starten. 
Dat lijkt ons een ongewenste trendbreuk in de manier van werken t.a.v. de discussie over 
regionale samenwerking, waarbij in de vorige Raadsperiode juist intensief en gemeenschappelijk 
werd opgetrokken.

Vragen
Dat leidt tot de volgende vragen:

1. Wat is, naast zeer de globale en algemene punten uit de brief, de precieze doelstelling en 
vraagstelling van het onderzoek en voor welke onderzoekmethodiek (en waarom) is 
gekozen? 

Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de effecten voor Leiderdorp bij voortzetting 
van de huidige, lichte regionale samenwerking. De onderzoeksvragen worden met behulp 
van – tijdens het onderzoek te vullen – factsheets afgezet tegen de regionale 
samenwerkingen waarin Leiderdorp nu participeert. Dit levert een beeld op van mogelijke 
kansen en bedreigingen en welke randvoorwaarden eventueel nog (verder) moeten 
worden ingevuld. Deze aanpak maakt het ook mogelijk om op termijn eventuele andere 
scenario’s goed te kunnen vergelijken met de huidige regionale samenwerking.



2. Wat is de bestuurlijke bedoeling van het onderzoek? Is het een onderzoek waarvan de 
conclusies in de Raad worden vastgesteld? Hoe past het in de discussies over het thema 
samenwerking die op dit moment opnieuw lijken te worden opgestart binnen de regio?

Het is de bedoeling dat het bureau zijn bevindingen, conclusies en aanbevelingen 
presenteert aan de raad, waarschijnlijk in januari 2019. Over de vorm en reikwijdte 
moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.

De verwachting is dat dit onderzoek juist door zijn feitelijke en analytische karakter input 
kan bieden voor en kan bijdragen aan discussies over regionale samenwerking.

3. Waarom is over de vraagstelling en methodiek voor het onderzoek niet gekozen voor een 
aanpak waarin alle Raadsfracties,  een inbreng vooraf hadden kunnen hebben? 

Dit betreft uitvoering en is een collegebevoegdheid.

4. Waarom is, ook uit het oogpunt van de begrotingsbevoegdheid van de Raad en gelet op 
de gevoeligheid van het onderwerp, afgezien van overleg met de Raad over de hoogte 
van het budget voor het onderzoek?

In de tweede bestuursrapportage 2018 is meegenomen dat de kosten (raming: € 30.000) 
voor dit onderzoek worden gedekt uit de algemene reserve.

5. Wat zijn de kosten van het onderzoek? De brief spreekt over “het eerste onderzoek”: 
welke andere onderzoeken staan nog gepland?

Het offertebedrag voor het onderzoek is € 28.000 exclusief BTW.

De gemeenteraad van Leiderdorp sprak op 10 mei 2017 unaniem de wens uit om de twee 
scenario’s van lichte samenwerking en van fusie nader te onderzoeken. In het 
coalitieakkoord is afgesproken om in 2018 een onderzoek te laten doen naar de effecten 
voor Leiderdorp van het handhaven van de bestaande lichte samenwerkingsverbanden en 
in een later stadium (2020) de effecten, kansen en bedreigingen van een gemeentelijke 
herindeling. Met de beide onderzoeken wordt de unanieme wens van de raad om deze 
twee scenario’s te onderzoeken opgevolgd.

6. Zijn andere relevante regiogemeenten geïnformeerd over dit onderzoek en/of daarbij 
betrokken? Worden er binnen andere relevante regiogemeenten ook onderzoeken naar 
deze of samenhangende thema’s gedaan? En zo ja heeft afstemming daarover 
plaatsgevonden? 

Het betreft een onderzoek vanuit Leiderdorps perspectief. Regiogemeenten zijn niet 
formeel geïnformeerd of betrokken bij dit onderzoek. Op 4 september j.l. is aan de 
andere vier gemeenten binnen de Leidse regio wel melding gemaakt van het voornemen 
tot dit onderzoek. Voor zover bekend, staan bij andere regiogemeenten dergelijke 
onderzoeken niet op stapel, al is er wel belangstelling getoond voor de uitvraag.


