
COMMISSIE REGIONALE SAMENWERKING

Verslag van de openbare vergadering van de commissie regionale samenwerking op dinsdag 2 
maart 2021 om 20:00 uur via digitaal vergaderen (Microsoft Teams)

Aanwezig: Frank van Noort (VVD, voorzitter), Huibrecht Bos (CDA), Jan Reijken (PvdA), Marlies van 
Beek (GroenLinks), Jeroen Hendriks (D66), Arie Janssen (ChristenUnie-SGP), Rik van Woudenberg 
(wethouder), Cornelis van Haaften ( beleidsadviseur) en Viola van Alphen (raadsadviseur)

Als toehoorder: Bart Rijsbergen (raadsgriffier)

Afwezig: Eric Filemon (LPL)

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom bij deze eerste vergadering van 
de commissie regionale samenwerking. Een bericht van verhindering wordt gemeld van de 
heer Filemon (LPL).

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
-

4. Takenpakket commissie regionale samenwerking
 Advies ten aanzien van sturing op verbonden partijen
 Evaluatie verbonden partijen 
 Contact met andere raden en regio (zie ook motie 2020-09 004 Samenwerking in de 

Leidse regio: nu doorpakken!)
 Advies over stukken van de verbonden partijen

De commissieleden geven bij bovenstaande punten aan dat ze het van belang vinden om op 
een langere termijn over de inhoud te praten en willen onderzoeken welke invloed ze willen 
hebben op het beleid van de gemeenschappelijke regelingen van Leiderdorp. 

Inhoudelijk moet de commissie kijken naar de plannen van de gemeenschappelijke 
regelingen, zonder politiek oordeel. Daarom is het wenselijk om vast te houden aan de cyclus 
van de gemeenschappelijke regelingen zoals kadernota, concept begrotingen en 
jaarrekeningen. 

Wethouder Van Woudenberg kondigt aan dat er een collegebrief in de maak is over de motie 
over regionale samenwerking, een eerste kwartaal review van dit jaar. Hierin worden 
voorstellen gedaan voor drie onderwerpen ter bespreking met de regio: economie, het 
warmtenet en een lobby agenda. De wethouders uit de regio hebben het voornemen om na 



het zomerreces 2021 een fysieke bijeenkomst voor de raden te organiseren, in 
samenwerking met Berenschot. 

Daarnaast geeft Wethouder Van Woudenberg aan de inwoners-enquête in te willen zetten 
om Leiderdorpers te bevragen hoe men aankijkt tegen samenwerking in de regio. Er is een 
discussie tussen de commissieleden die neer komt op de vraag of de vraagstelling richting 
inwoners niet te politiek wordt. De meeste commissieleden zouden graag vooraf de 
vraagstelling zien langskomen in de commissie zodat deze eventueel besproken kan worden. 

De commissie stelt zichzelf de vraag hoe het vorm kan geven aan het raadplegen en in 
contact komen met de raden in de regio. De griffie zal contact zoeken met de griffies uit de 
regio en inventariseren of een (digitaal) bezoek aan één van de commissies in Oegstgeest, 
Voorschoten, Leiden of Zoeterwoude mogelijk is. Daarbij is het bezoek bedoeld als eerste 
persoonlijk contact met andere regiocommissies (elkaar leren kennen) maar het kan 
bijvoorbeeld ook zijn ter bespreking van een inhoudelijk onderwerp zoals de Regionale 
Energie Strategie, de strategische agenda’s van Holland Rijnland of de drie thema’s die door 
de colleges uit de regio gedefinieerd zijn.

5. Vergaderschema 2021 
Het vergaderschema zoals in de bijlage wordt vastgesteld. 
De eerst volgende vergadering van de commissie zal zijn op 20 mei 2021 om 20.00 uur. 
Op 2 november 2021 vindt er ook een vergadering plaats waarin het rapport van de 
Rekenkamercommissie over Verbonden Partijen besproken zal worden (waarna het 
geagendeerd wordt in het politiek forum en raad). 

Daarnaast zal de commissie bijeenkomen indien nodig. Te denken valt aan een gesprek met 
een commissie vanuit de regio gemeenten, of ter uitvoering van de motie over regionale 
samenwerking. 

6. Procesplanning producten fysieke domein Holland Rijnland
Vanuit het college wordt gemeld dat er een informatieavond door Holland Rijnland aankomt 
eind maart over de strategische agenda ruimte en mobiliteit. De ruimtelijke thema’s van 
Holland Rijnland die in het voorjaar aan de raad gepresenteerd worden, worden tijdens de 
informatieavond samengevoegd en besproken. 

7. Nabespreken themacafés Holland Rijnland van 17 februari over RES en strategische agenda 
ruimte
De commissieleden zijn kritisch op de bijeenkomst op 17 februari en vinden dat de avond 
bestond uit veel zenden en weinig mogelijkheid voor discussie. De techniek liet ook te 
wensen over en belemmerde de interactie tussen de deelnemers. 

Wethouder Van Woudenberg geeft aan dat er gesprekken gaande zijn om besluitvorming 
over de strategische agenda’s van Holland Rijnland uit te stellen en zo een zorgvuldiger 
proces in te richten alsmede besluitvorming te bundelen. 
De commissieleden geven aan zeker te willen stellen dat de input van de raad wordt 
meegenomen in de besluitvorming, ook als het gaat op de ingediende wensen en 
bedenkingen bij de concept RES afgelopen zomer 2020. De wethouder geeft aan dat dat 
gebeurt bij de definitieve versie van de RES. 

8. Rondvraag
De commissieleden zijn enthousiast over deze eerste bijeenkomst. 



De raadsadviseur deelt mede dat in samenspraak met de Rekenkamer en de griffie Leiden 
een gezamenlijke avond over de tussenrapportage van het onderzoek naar verbonden 
partijen gepland staat op 16 juni. De hele raad van Leiderdorp zal hiervoor t.z.t. worden 
uitgenodigd. 

9.   Verslag 

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. 


