
Agenda raadsbijeenkomst 29 september 2021

Aan: Gemeenteraad / Commissie regionale samenwerking
Van: College van B&W, wethouder van Woudenberg

Locatie: Locatie in Leiderdorp of Atrium gemeentehuis 
Onderw.: programmavoorstel raadsbijeenkomst Leidse regio

In september 2020 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp een motie 
aangenomen naar aanleiding van het onderzoek dat bureau Berenschot heeft 
uitgevoerd naar samenwerking in de Leidse regio. Door de lockdown was 
fysiek bijeenkomen lang niet mogelijk, echter wel gewenst voor een succesvolle raadsbijeenkomst. Eind 
september is de eerste mogelijkheid dat dit weer mogelijk is. De raadsbijeenkomst biedt de raden na de 
restricties van de corona-periode weer de gelegenheid om met elkaar in contact te komen. De avond zal 
dan ook in het teken staan van het ontmoeten en elkaar spreken rond een aantal actuele thema’s, die 
worden toegelicht door een aantal experts op hun vakgebied, die eveneens binding hebben met de Leidse 
regio. De uitkomsten van avond zullen worden verwerkt in een overdracht over samenwerken in de regio 
aan de nieuwe raden in de vijf gemeenten.

Programma

19.00 Ontvangst

19.30 Welkomstwoord door de burgemeester van Leiderdorp, mw. L.M. Driessen-Jansen

19.35 Toelichting op het programma door dagvoorzitter F. Bloemberg

19.40 Presentatie door bureau Berenschot over de bevindingen van het onderzoek in opdracht van 
Leiderdorp, met gelegenheid tot het stellen van vragen. Op deze wijze worden alle raadsleden 
van de 5 gemeenten op een gelijk informatieniveau gebracht.

20.00 Pitches: inspiratie door belangrijke stakeholders vanuit de regio
Aan de hand van de thema’s:

 Energie/Warmtelinq+
 Sociaal domein
 Economie/lobby agenda

20.15 Pauze

20.30 In deelgroepen themagesprekken naar aanleiding van de presentatie en de pitches, 
raadsleden ontmoeten elkaar op een thema dat hun interesse heeft.

 Samenwerken in de regio: hoe doen we dat 
 Energie/Warmtelinq+
 Sociaal domein
 Economie/lobby agenda

21.00 uur Reflectie op de avond; gastspreker met blik van buiten

21.15 uur Afsluitende borrel


