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datum
ons kenmerk
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bijlage
betreft RIB uitwerking motie 'Samenwerken in de Leidse regio: nu

doorpakken I'

Geachte leden van de raad,

Op uw verzoek wordt u elk kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken van de
uitwerkingvan de motie'Samenwerken in de Leidse regio: nu doorpakken!'. Het
college geeft invulling aan alle punten die u in de motie heeft aangedragen.

Bestuursconferentie
Met regelmaat worden er in de Leidse regio college- en raadsbijeenkomsten
georganiseerd waar de vijf gemeenten bij betrokken zijn. De laatste
collegebijeenkomst is in oktober 2020 georganiseerd door voorschoten en
Leiderdorp.
Het college wil een vervolg aan deze overleggen geven door in 2021 opnieuw een
college- en raadsbijeenkomst te organiseren. We willen graag in overeenstemming
met de raad de uitnodiging naar de regiogemeenten sturen. Ten behoeve van dit
gezamenlijke perspectief wordt het voornemen van het college aan het presidium
voorgelegd.
Voor de inhoud van deze bijeenkomst wordt gedacht aan het onderzoek dat bureau
Berenschot voor Leiderdorp maakte, en actuele opgaven zoals het grip krijgen op
sa menwerkingsverba nden.
Door deze bijeenkomst eind Q3-begÍn Q4 te organiseren, is de verwachting dat het
dan mogelijk moet zijn om een fysieke bijeenkomst te organiseren.

Formuleren speerpunten
Zoals eerder aangegeven wordt op projectniveau al veel samengewerkt met
regiogemeenten. Een deel van de samenwerking met de regiogemeenten is

georganiseerd door middel va n gemeenscha ppelijke regelingen. Naast deze
samenwerkingsvormen is er ruimte om voor opgaven 'coalitions of the willing' te
organiseren voor thema's als de energietransitie, het economisch
ontwikkelpotentieel van de regio, en opgaven in het sociaal domein. Dit wordt gevat
in een lobbyagenda, die ook in september gereed is.
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Yb,

lnwonerenquête
Op verzoek van de commissie regionale samenwerking is de opzet van de enquête in
de laatste commissievergadering besproken. Op dit moment wordt door de
ambtelUke organisatie de laatste hand gelegd aan de enquête waarna deze later in
juni zal worden verspreid.

Hoogachtend,
bu

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester

-2-


