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2021 Raadsbesluit

Onderwerp:

Burgemeester en Wethouders

Wensen en bedenkingen

Principebesluit wijziging structuur

sa menwerking bed rijfsvoe ring

Leidse regio

Leiderdorp, 6 juli 2O2t
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De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstelvan het college van burgemeester en wethouders, nr. Z|2L/L2O392/Z4SZ66van

73 juli2O2I

gezien het advies van het Politiek Forum van 13 september 2021;

gelet op het bepaalde in artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet;

besluit:

De volgende wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voorgenomen principebesluit
van het college om de gezamenlijke bedrijfsvoering die nu is ondergebracht bij de
bedrijfsvoeringsorganisatie ServicepuntTL, onder te brengen bij de gemeente Leiden, waarbij
de gemeente Leiden de bedrijfsvoeringsdiensten aan de gemeenten, Leiderdorp, Oegstgeest en
Zoeterwoude gaat leveren.
De raad van Leiderdorp:
1'. vindt een kwalitatieve hoogwaardige en slagvaardige bedrijfsvoering van belang voor

realisatie van de opgaven van de gemeente Leiderdorp;
2. vindt dat samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met de huidige partners de

meest wenselijke is;

3. vindt dat er een goede verhouding moet zijn tussen de ingezette middelen en de geleverde
kwaliteit op het gebied van bedrijfsvoering;

4. denkt dat, gezien het onderzoeksrapport "De route naar een passende vorm van
samenwerking voor de bedrijfsvoering van de Leidse regio" de voorgestelde keuze om de
bedrijfsvoeringstaken bij de gemeente Leiden te beleggen in een centrumregeling
constructie de meest passende is;

5. vertrouwen uitspreekt dat het onderbrengen van de bedrijfsvoeringstaken bij de gemeente
Leiden tot meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en tot voorspelbaardere kosten leidt;

6. wil graag deze samenwerkingsvorm geëvalueerd hebben binnen de termijn voor het
aflopen va n de ee rste d ienstverle ningsove reen ko mst.
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2021 Raadsbesluit

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op 20 september 2O2t,

r B.A.M. Rijsbergen

voorzitter

mevrouw L.M. Driessen-Jansen


