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Stand van zaken uitwerking motie'samenwerken in de Leidse
regio: nu doorpakken!'

Geachte leden van de raad,

U heeft in september2O2O de motie'samenwerken in de Leidse regio: nu
doorpakken !' aangenomen en het college opgeroepen om op vier punten actie te
ondernemen. ln de Leidse regio is er zeker steun voor samenwerken. Hierbij zijn
twee belangrijke kanttekeningen te plaatsen. Het is niet bij elk college in de Leidse
regio zo, dat er in deze collegeperiode, nog extra moet worden ingezet op
intensivering van de huidige samenwerking. Daarnaast wordt op projectniveau al
intensief samengewerkt door de gemeenten. Voor de huidige regionale opgaven is
de samenwerking al georganiseerd en wordt vanuit het gezamenlijke belang
geopereerd.

samenwerking is continu een onderwerp van gesprek, op ambtelijk en bestuurlijk
niveau. ln oktober 2020 is met de colleges een startbÍjeenkomst belegd. ln de
tweede helft van 2027 zal aan deze bijeenkomst een vervolg worden gegeven,
waarbij ook de raadsleden van de regiogemeenten betrokken zullen worden. Het
uitgangspunt is om van deze bijeenkomst een fysieke ontmoeting te maken. De

nadruk op een fysieke ontmoeting komt voort uit de ervaringen dat in regionale
bijeenkomsten met veel aanwezigen het onderlinge gesprek in een digitale setting
moeizaam op gang komt, terwijl de winst te behalen valt in wederzijdse herkenning
in de opgaven die er lokaal en regionaal spelen.

Één van de conclusies van de startbijeenkomst is dat we op een aantal specifieke
onderwerpen willen onderzoeken of samenwerking tot nog betere resultaten kan
leiden. De komende periode proberen we in beeld te krijgen welke onderwerpen
hiervoor geschikt zijn.

Verder zullen in het tweede kwartaal van2o2r de inwoners van Leiderdorp
betrokken worden door middelvan een enquête die wordt aangeboden aan het
inwonerspanel.
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Uitwerking in het kort
Hoe invulling wordt gegeven aan de motie:

t. Bestuursconferentie: na de le collegebijeenkomst in oktober 2020 komt er

een vervolg in de vorm van een college- en raadsbijeenkomst in Q3-Q4

2O21, één en ander in overleg met de Leidse-regiogemeenten

Z. Speerpunten: de regiogemeenten zijn uitgenodigd om mee te denken over

onderwerpen waar samenwerking op kan worden geÏntensiveerd, hiervan

volgt nog een terugkoppelirrg

3. lnwonersgesprek: het inwonerpanelwordt in Q2 benaderd met een enquête

als eerste stap in het betrekken van inwoners. De inhoud en vorm van de

enquête wordt met de communicatieafdeling ontwikkeld. Ook wordt de

enquête voor publicatie besproken in de commissie regionale

samenwerking
4. lnformeren gemeenteraad: de raad wordt conform het verzoek ieder

kwartaal geïnformeerd over de voortgang

Plan bestuursconferentie
Een bestuursconferentie is een geschikt platform voor het presenteren van de

uitkomsten van het Berenschot rapport aan de gemeenten in de Leidse regio. De

voorgeschiedenis van samenwerken in de Leidse regio is complex en er zijn

duidclijke verschillen in de opvattingen tussen de colleges en raden. Om recht te

doen aan de diverse uitgangsposities en om mogelijkheden te scheppen voor een

open gesprek over het intensiveren van de huidige samenwerking is een fysiek

gesprek met bestuurders en raadsleden in een conferentiesetting het meest

geschikt.
o De huidige situatie rond Covid-19 laat een íysieke bijeenkomst nu niet toe.

Het voornemen is om de voorbereidingen te treffen om deze

vervolgbijeenkomst in Q3 2021 wel te kunnen houden, wanneer de

omstandigheden daar mogelijkheden voor bieden

r De nadruk op een fysieke bijeenkomst is mede ingegeven doordat
herhaaldelijk blijkt dat grote digitale conferenties wel geschikt zijn om

informatie te zenden, maar dat een gesprek met de aanwezigen organiseren

toch zeer moeizaam verlooPt
. Om voldoende tijd te hebben voor het bespreken van het rapport, en het

met alle bestuurders en raden te hebben over de gevolgen wordt nu

gedacht aan een ochtendprogramma dat wordt afgesloten met een lunch

r Het is ons streven dat in deze bijeenkomst een onderzoeker van Berenschot

hun bevindingen toelicht
r Vooralsnog lijken twee onderwerpen kansrijk om de samenwerking op te

intensiveren, te weten: L) het plan voor het aanleggen van een

warmtenet/de warmtetransitie in de Leidse regio en 2) het versterken van

de economie in de Leidse regio

o Een ander thema met evident regionaal belang kan het opstellen van een

gezamenlijke lobbyagenda zijn

Opstellen plan voor het organiseren van een vervolgbijeenkomst

ln samenspraak met de afdeling communicatie een enquête maken om

inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld te bevragen over

regionale samenwerking

Voorbereidende gesprekken voeren met bestuurders, raadsleden en

ambtelijke top van de buurgemeenten in de Leidse regio

Planning
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a Uitzetten van de enquête in Leiderdorp, tevens resultaten ophalen en
verwerken

m n wethouders,

L.M. Driessen-

burgemeester

Q3/a4

Hooga

sec fls

o Alle voorbereidende werkzaamheden uitvoeren om de fysieke bijeenkomst
uit te kunnen voeren

o Uitkomsten van de vervolgbijeenkomst delen met de gemeenteraad
r Onderzoeken en uitwerken inzet op de gekozen thema's met evident

regionaal belang
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