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 2020 raadsvoorstel   

  Griffie  Leiderdorp, 17 november 2020 

     

Onderwerp: Verordening commissie regionale 

samenwerking 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0315CF83AD* 
Beslispunten 

1. een commissie regionale samenwerking in te stellen en daarmee de regiowerkgroep op te 
heffen. 

2. de Verordening Regionale Samenwerking Leiderdorp 2021 vast te stellen. 
 

 

1 SAMENVATTING  

De raad van Leiderdorp kent momenteel een regiowerkgroep. De regiowerkgroep beperkt zich tot 
het voorbespreken van de bestuursvergaderingen van gemeenschappelijke regelingen en is met 
name gericht op behandeling van de annotaties voor de portefeuillehoudersoverleggen (PHO’s) 
van Holland Rijnland en het voorbereiden van standpunten voor de AB vergaderingen van Holland 
Rijnland.  
In de afgelopen periode is de werkwijze van de regiowerkgroep ter discussie gesteld en de 
behoefte gegroeid om grip te hebben bij de controlerende en kaderstellende rol van de raad 
richting de gemeenschappelijke regelingen. Met het instellen van een commissie regionale 
samenwerking wordt de raad intensief en structureel geadviseerd in zijn kaderstellende en 
controlerende taken. De commissie kan daarnaast ook andere thema’s rond regionale 
samenwerking oppakken en daarover desgewenst het gesprek aangaan met (afvaardigingen) van 
raden uit andere gemeenten. 
 
De commissie regionale samenwerking heeft nadrukkelijk een coördinerende, afstemmende, 
informerende en adviserende rol, maar heeft geen politieke of besluitvormende rol. Die rol blijft 
voorbehouden aan politiek forum en raad. 
 

2 Inleiding 

Met het instellen van een commissie regionale samenwerking wordt gehoor gegeven aan het 
creëren van een afstemmingsplatform voor regio-aangelegenheden en contact met andere 
regiocommissies en woordvoerders regiozaken. De commissie adviseert de raad over de stukken 
van verbonden partijen en kan een advies aan de raad uitbrengen over de inhoud van de 
zienswijze op de ontwerpkadernota en de ontwerpbegroting. Daarnaast is de commissie belast 
met de advisering van de raad ten aanzien van de sturing van en het toezicht op de verbonden 
partijen en de evaluatie van verbonden partijen.  
 
Beperkingen van de huidige regiowerkgroep zijn het niet op hooflijnen kunnen bespreken van 
regiozaken en het ontbreken van een duidelijke structuur die gericht is op de belangrijke 
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momenten in het jaar en de P&C cyclus. Met het instellen van een commissie regionale 
samenwerking moeten die beperkingen worden weggenomen. 
 
De instelling van een zogenoemde ‘andere commissie’ is de bevoegdheid van de raad, conform het 
bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet. De raad regelt daarbij de taken, de bevoegdheden, de 
samenstelling en de werkwijze, waaronder de wijze waarop de leden van de raad inzage hebben in 
stukken waaromtrent door een raadscommissie geheimhouding is opgelegd. 
Artikel 84 bepaalt tevens dat een burgemeester en/of wethouder geen lid kan zijn van een ‘andere 
commissie’, en slechts aanwezig kunnen zijn als adviseur. Bij de samenstelling van een ‘andere 
commissie’ zorgt de raad, voor zover het de benoeming betreft van leden van de raad, voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen. 
 

3 Beoogd effect 

Het beoogd effect is het voldoen aan de behoefte binnen de raad van Leiderdorp om een apolitiek 
afstemmingsplatform te creëren waarbinnen plek is voor afstemming over regio-aangelegenheden 
en ontmoetingen met andere regiocommissies of woordvoerders, maar waar ook de controle op 
de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden besproken wordt.  
 

4 Argumenten 

Een commissie regionale samenwerking kan zich specifiek toeleggen op de sturing van en het 
toezicht houden op de gemeenschappelijke regelingen en de regie hebben over het gesprek over 
regiozaken. Gelet op de beperkte ruimte op de raadsagenda en de doorlooptijd van 
raadsvoorstellen, kunnen de rapportages over de verbonden partijen niet altijd de bestuurlijke 
aandacht krijgen die ze verdienen of niet tijdig behandeld kunnen worden.  
Daarnaast kan een commissie regionale samenwerking fungeren als een platform voor afstemming 
over regio-aangelegenheden en voor ontmoetingen en afstemming met andere regiocommissies in 
de regio.  
 
De commissie regionale samenwerking fungeert als ‘ogen en oren’ van de gemeenteraad. Ze houdt 
toezicht op de uitvoering van gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden en 
houdt het contact met de regio. Het is een apolitiek platform waarbinnen over regionale 
aangelegenheden gesproken kan worden.  
 
De commissie zal bestaan uit maximaal het aantal leden als er fracties zijn. Deze worden benoemd 
op voordracht van het presidium. De voorzitter van de commissie wordt door de raad aangewezen 
en is altijd een raadslid vanwege het feit dat er in de raad teruggekoppeld moet kunnen worden 
van hetgeen in de commissie is besproken. Voor elk benoemd lid wordt ook een plaatsvervangend 
lid aangewezen. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen.  
 

6 Communicatie 

Na instelling van de commissie regionale samenwerking, het vaststellen van de verordening 
regionale samenwerking en de benoeming van leden in de commissie, zal dit via de website van de 
gemeente en middels publicatie op overheid.nl kenbaar gemaakt worden. 



Pagina 3 van 3 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/20/111378/220977    Agendapunt 9 

 2020 raadsvoorstel   

 
7 Financiën 

Het instellen van een commissie regionale samenwerking kan financiële gevolgen hebben, 
bijvoorbeeld commissievergoeding bij benoeming van burgerraadsleden als commissielid. Een 
burgerraadslid krijgt per bezochte vergadering een vergoeding van € 82,46. De hoogte van de 
kosten is dus afhankelijk van de keus voor de samenstelling. Als uitsluitend gekozen wordt voor 
een invulling door raadsleden heeft dat verder geen financiële consequenties. 
 

8 Evaluatie 

Geen. 
 
 

 

Het presidium, 

 

de griffier,         de voorzitter van het presidium, 

 

 

 

B.A.M. Rijsbergen         J.M. Hofman -Züter 

 
 
 
 


