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regio: nu doorpakkenl'

Geachte leden van de raad,

Op uw verzoek wordt u elk kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken van de
uitwerking van de motie "samenwerken in de Leidse regio: nu doorpakkenl". Het
college geeft invulling aan alle punten die u in de motie heeft aangedragen.

lnwonerenquête
Voor de zomer heeft de gemeente via het inwonerpanel de enquête uitgezet om
inwoners te vragen naar hun opvattingen over regionale samenwerking. ln augustus
heeft l&o Research de uitkomsten verzameld, geanalyseerd en de rapportage
opgebouwd die in november wordt besproken met de commissie regionale
samenwerking.

High tea
De voltallige colleges van de gemeenten in de Leidse regio waren op 21 september
aanwezig bij de high tea díe het college van Leiderdorp heeft georganiseerd. Het is
door alle bestuurders erg gewaardeerd dat iedereen elkaar na lange tijd weer fysiek
kon ontmoeten, wat leidde tot een aantal prettige en goede gesprekken.

Radenbijeenkomst
De radenbijeenkomst afgelopen 29 september was succesvol. ln het programma is
stilgestaan bij de resultaten die Berenschot eind 2020 heeft opgeleverd en hadden
de raadsleden de gelegenheid om met professionals en elkaar in gesprek te gaan
over de potentie van de Leidse regio wanneer het gaat over economische
ontwikkelingen, het sociaal domeÍn en de warmtetransitie. De uítkomsten van de
presentaties en gesprekken die op deze avond zijn gevoerd worden in een
afzonderlijk verslag aan u teruggekoppeld.
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Formuleren speerpunten
ln de raadsinformatiebrief van 8 juni202L is aangegeven dat in september een

lobbyagenda op Leidse regioniveau gereed zou zijn waarin zou zijn aangegeven

welke grote projecten gezamenlijke inzet vragen van de vijf gemeenten, wanneer

dat niet nu al gebeurd. Op dit moment is de lobbyagenda nog onderdeelvan

gesprek, om met elkaar te formuleren op welke punten intensiever moet worden

samengewerkt dan nu al gebeurd. Er is zeer íntensief contact en afstemming over de

ontwikkelingen van de regionale omgevingsagenda, regionale strategie mobiliteit en

de regionale energiestrategie op Holland Rijnlandniveau. Op het niveau van de

Leidse regio wordt intensief overlegd ten bchocvc van de opgaven in het sociaal

domein, de economische kansen in de regio, en de warmtetransitie. Op al deze

thema's wordt op strategisch niveau overlegd om ontwikkelingen mogelijk te

maken.

Het college stelt voor om de afdoening van de rnotie op te schuiven naar december

202L.
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