
---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: "Kromhout, Fred" <Kromhout@oegstgeest.nl>
Datum: 22 mrt. 2019 11:06
Onderwerp: Motie regionale samenwerking
Aan: "Leiden, Gerald van" <G.van.Leiden@leiden.nl>,"Rijsbergen, Bart" 
<B.Rijsbergen@leiderdorp.nl>,"Buijs, Gerrie" 
<g.j.buijs@zoeterwoude.nl>,"Does, J van der" <jvanderdoes@voorschoten.nl>
Cc: 

Beste collega's,

Bijgaande motie zal worden behandeld in de Oegstgeester raad van 28 maart. Het 
verzoek van de opstellers is de motie alvast ter informatie te verspreiden onder jullie 
raadsleden (in de hoop dat in jullie raden dezelfde motie wordt ingebracht).

Mvg,

Fred



 



- geen  overeenstemming  is  bereikt  over  de  bestuurlijke  vorm  van  de 
samenwerking

- bedrijfsleven  en  maatschappelijk  middenveld  aandringen  op  betere 
samenwerking en afstemming in de Leidse regio

- de provincie heeft aangekondigd op korte termijn concrete stappen in de 
samenwerking te willen zien

Overwegend dat:
- de  ontwikkeling  van  verdere  samenwerking  opnieuw  vaart  kan  krijgen 

vanuit de inhoud, van onderaf
- In  de  opiniërende  nota  “Inventarisatie  en  analyse  programma’s  en 

alternatieven Holland Rijnland” (januari 2019) wordt aangegeven dat er 
onderzoek gedaan kan worden naar mogelijke kansrijke alternatieven voor 
het  schaalniveau  van  Holland  Rijnland,  namelijk  de  Leidse  regio  of 
anderszins, op de terreinen economie, groen en cultuur 

- de gemeenten van de Leidse  regio in  gezamenlijk  optrekken meer grip 
zullen hebben op de gemeenschappelijke regelingen in groter verband (HR, 
ODWH, RDOG, Veiligheidsregio)

Spreekt uit:
- vaart te willen maken met en zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling 

van de samenwerking in de Leidse regio, op basis van de Toekomstvisie 
Leidse  Regio  2027,  het  12  puntenplan  en  de  opiniërende  nota 
“Inventarisatie en analyse programma’s en alternatieven Holland Rijnland”

- met als doel : 
o gezamenlijke  kaderstelling  op  de  gebieden  waarop  wordt 

samengewerkt
o verkenning  en  ontwikkeling  van  (verdere)  samenwerking,  in  het 

bijzonder op de gebieden economie, groen en cultuur
o gezamenlijk optreden in de gemeenschappelijke regelingen in groter 

verband (HR, ODWH, RDOG, Veiligheidsregio)
- daarbij de inhoud leidend te laten zijn, en de vorm volgend

Verzoekt de griffier:
- op  basis  van bovenstaande uitspraak  regelmatig  overleg te  organiseren 

tussen de Raden van de Leidse regio
- met  een  eerste  bijeenkomst  zo  mogelijk  vóór  de  deadline  voor  de 

zienswijzen op de begrotingen van de verschillende gemeenschappelijke 
regelingen, en in ieder geval vóór het zomerreces 2019

- waarbij de vorm afhankelijk is van onderwerp en doel
- daartoe zoveel mogelijk samen te werken met de griffiers van de Leidse 

regio
- de kosten van het overleg te begroten met het oog op de perspectiefnota

En gaat over tot de orde van de dag.

Voor de fractie van PrO, H.C. Pasterkamp
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