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RIB terugkoppeling radenbijeenkomst 29 september

Geachte leden van de raad,

op woensdagavond 29 september jongstreden heeft de radenbijeenkomst voor
raadsleden uit de Leidse regio plaatsgevonden. ln deze raadsinformatiebrief
informeert het college u over het verloop van deze avond en de belangrijkste
uitkomsten van de gesprekken die de aanwezige raadsleden met elkaar voerden

Met ruim 50 aanwezígen is door veel raadsleden gehoor gegeven aan de
uitnodiging, tijdens de avond is meerdere keren gerefereerd aan de meerwaarde
dat de gemeenteraden elkaar ontmoeten. ln de regio wordt vanuit de inhoud
samengewerkt, het verbinden en werken vanuit een gezamenlijk doel kwam als
belangrijk punt naar voren.

Prese ntatie Bere nschot
ln 2O2O heeft bureau Berenschot het onderzoek naar intensiever samenwerken in
de Leidse regio opgeleverd. Tijdens de radenbijeenkomst zijn de raden van de
andere 4 gemeenten voor het eerst bijgepraat over de conclusies en aanbevelingen
van het onderzoek. Belangrijk om daarbij te noemen is dat er op dit moment geen
draagvlak is voor een bestuurlijke fusie, maar dat aile raden intensief willen
samenwerken aan bovenlokale thema,s.

Regionoal samenwerken
Het gesprek naar aanleiding van de presentatie spitste zich toe op de huidige
verhoudingen in de regio, het achter ons laten van de onderzoekstrajecten uit het
verleden en met een constructieve houding elkaar als gemeenten versterken.

Economie

op het gebied van economie is er veel potentie om deze te versterken. Twee
terreinen waar dat kan zijn het regionaal uitdragen van onze kenniseconomie om
investeringen naar de Leidse regio te halen, en het versterken van de kennis bij
raadsleden over de economische ontwikkelingen.
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Sociaal domein
De discussies rond het sociale domein gaan vaak over financiën. Raadsleden kunnen

dit verbreden door naast de cijfers wethouders te bevragen Op ervaringen en

subjectieve en anekdotische informatie, om die te spiegelen aan de harde

informatie. Belangrijke kanttekening is dat b'rj grote wijzigingen beleidseffecten

soms pas na 10 jaar zichtbaar worden.

Warmtetransitie
Er was veel interesse in het gesprek over de warmtetransitie. Het nut van dit thema

met elkaar bespreken werd breed gedeeld. Daarb'rj kwam de betaalbaarheid van de

energietransitie in het algemeen en de warmtetransitie in de Leidse regio in het

bijzonder aan de orde.

Concluderend
ln de plenaire terugkoppeling waarin raadsleden die aan de verschillende

gcsprekken deelnamen hun inrichten deelden is ook een reflectie op de avond aan

de orde gekomen.

De mogelijkheden voor gesprek die deze avond bood werd erg gewaardeerd. De

oproep werd gedaan om opnieuw een radenbijeenkomst te organiseren voor het

zomerreces in2}22,wanneer de nieuwe raden zijn geÏnstalleerd en de

coalitieakkoorden z'rjn gesloten. Mogelijk kunnen de griffies hier een rol in spelen'
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