
COMMISSIE REGIONALE SAMENWERKING

Agenda voor de openbare vergadering van de commissie regionale samenwerking op dinsdag 8 

februari 2022 om 20:00 uur in de Raadzaal.

1. Opening 

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

 Vraag aan wethouder Van Woudenberg wat de stand van zaken is rondom de nieuwe 

governance structuur van Holland Rijnland.

 Bespreking annotaties voor het AB van Holland Rijnland van 8 maart 2022 via een 

schriftelijke ronde commissieleden en een korte mededeling in de raad van 7 maart 

2022. 

4. Vervolg op raadsbesluit aangaande rapport Rekenkamer “Verbonden Partijen”

 Aanbieding van de RKC om onderzoeker Maarten Hageman uit te nodigen in het 

zetten van de volgende stappen.  Opdracht aan de commissie om een hulpvraag te 

omschrijven en aan de hand van advies van Maarten Hageman eerste stappen te 

zetten. 

o Vervolgsessie eind februari/begin maart met RKC en Maarten Hageman 

zodat er voor de nieuwe raad een beginnend kader ligt om grip te krijgen op 

onderwerpen en samenwerkingsverbanden. 

 Bespreken hoe invulling te geven aan raadsbesluit.  

o College bereidt actueel en beknopt gemeentelijk kader voor samenwerking 

voor (huidig Beleidskader Verbonden Partijen), zodat de raad optimaal 

politieke en maatschappelijke keuzes kan maken. Wat is de rol van de 

commissie in het opstellen van dit kader? Hoe agenderen en bespreken in 

forum en/of raad?

o Bespreken van Nota Verbonden Partijen (2011) en paragraaf verbonden 

partijen in begroting in de commissie. Voldoen deze nog?

o College bereidt een advies voor over prioritering samenwerkingsverbanden 

ter bespreking in commissie. Vervolgens stelt commissie raadsrapporteurs 

aan. 

o Commissie zoekt contact met andere raden.
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5. Raadsbijeenkomst Leidse regio voorjaar 2022 (motie Toekomst van de samenwerking in de 

Leidse regio aangenomen op 5 november 2021)

 De motie verzoekt de griffies in het voorjaar 2022 een bijeenkomst te organiseren 

voor raden Leidse regio waarin gezamenlijke inhoudelijke opgaven centraal staan. 

Griffier heeft deze motie met collega’s uit de regio besproken. Gezien alle 

inwerkprogramma’s en de korte termijn wordt voorgesteld een dergelijke 

bijeenkomst in het najaar 2022 te organiseren. 

 Heeft de commissie ideeën voor een thema? 

6. Verslag vorige bijeenkomst

7. Rondvraag

8. Sluiting
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