
COMMISSIE REGIONALE SAMENWERKING

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

februari 2022 om 20:00 uur digitaal via MS Teams.

Aanwezig: Arie Janssen (CU-SGP), Joey van Boxsel (D66), Marlies van Beek (GroenLinks), Jan Reijken 

(PvdA), Hugo Langenberg (LPL), Frank van Noort (VVD, voorzitter), Rik van Woudenberg (wethouder), 

Cornelis van Haaften (beleidsadviseur) en Viola van Alphen (raadsadviseur)

Afwezig: Huibrecht Bos (CDA) 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

2. Vaststellen agenda

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen

 Wethouder Van Woudenberg deelt kort mede dat er een eerste sessie heeft 

plaatsgevonden vanuit Holland Rijnland rondom de nieuwe governance structuur van 

Holland Rijnland. Het vervolg hierop komt in maart 2022 en dan zal de wethouder de 

raad ook hierover informeren. 

 Besproken is dat de annotaties die door de ambtelijke organisatie worden voorbereid 

voor de AB’s van Holland Rijnland dat deze met de raad gedeeld worden zodra 

beschikbaar. Het AB van Holland Rijnland op 8 maart 2022 wordt geagendeerd voor de 

raad op 7 maart 2022 zodat de AB leiden Van Boxsel (D66 ) of Filemon (LPL) een korte 

toelichting kunnen geven. 

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

De voorzitter van de commissie, Frank van Noort, schetst het proces rondom het 

aangenomen raadsbesluit Rekenkamerrapport Verbonden Partijen. Een onderdeel vanuit het 

rapport en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie waar de commissie regionale 

samenwerking direct mee aan de slag kan is het te rade gaan bij zichzelf en de onderzoekers 

van het rapport over hoe meer grip te krijgen op de verbonden partijen. Een aantal overige 

zaken is eerst aan het college om een voorstel richting de raad te doen. 

De Rekenkamercommissie heeft aangeboden onderzoeker Maarten Hageman te vragen om 

de commissie op weg te helpen met de uitvoering. Voordat er een sessie gepland wordt met 

Maarten Hageman begin maart moet de commissie een hulpvraag te omschrijven. 

De voorzitter stelt de commissieleden de vraag wat er gemist is het afgelopen jaar qua 

informatievoorziening vanuit verbonden partijen en college richting raad, en welke 

informatie de leden denken nodig te hebben om het raadswerk goed te kunnen uitoefenen. 

Hoe houdt de commissie, naast de P&C cyclus, vinger aan de pols op belangrijke regelingen? 
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Hieronder een aantal aandachtspunten vanuit de commissieleden:

 De LPL, Hugo Langenberg, stelt dat met name de timing van AB vergaderingen en de 

raadsvergaderingen niet goed is. Het is bij veel raadsleden onbekend wat 

geagendeerd wordt, wat ingebracht wordt door de AB leden en wat er speelt. In een 

ideale situatie zou vooraf verspreid moeten worden wat er speelt en achteraf 

verspreid moeten worden wat is ingebracht. Een jaarplanning met daarop wanneer 

welke stukken naar de raad komen en welke beslismomenten erbij zitten zou enorm 

helpen. Annotaties voor AB leden zouden naar de gehele raad moeten en niet alleen 

naar de AB leden of naar de commissie. 

 De PvdA, Jan Reijken, voegt hieraan toe dat hij graag contact wil hebben met de 

bestuurders vanuit de regelingen om op die manier meer inzicht te krijgen. 

 D66, Joey van Boxsel, noemt het feit dat er in Leiderdorp een gewoonte is veelal 

raadsleden in AB’s te laten deelnemen, in tegenstelling tot andere gemeenten waar 

vaker collegeleden deelnemen in een AB. Hij benadrukt de effectiviteit van het per 

subregio voorbereiden op een AB (met name voor het AB Holland Rijnland) en het 

aan het begin van de periode op te schalen en uit te dragen dat de raad niet 

genoegen neemt aan een informatietekort.

De LPL reageert hierop en vindt het juist niet nodig om als Leidse regio op één lijn te 

zitten, partners zijn ook te vinden in andere gemeenten. 

Joey stelt de vraag hoe de commissie zaken kan afvangen die plotseling opkomen en 

los van de agenda plaatsvinden.

 De ChristenUnie-SGP, Arie Janssen, geeft aan dat hij een prioritering mist in 

informatie en in de verbonden partijen. Prioritering kan ook op een onderwerp zodat 

dat goed ingekaderd kan worden. 

 De VVD, Frank van Noort, geeft aan ook behoefte te hebben aan grip op één thema 

en stelt voor prioritering in onderwerpen die de commissie actief kan volgen. Een 

belangrijke vraag hierbij is: in hoeverre moeten we tussentijds op de inhoud 

beslissingen nemen?

 GroenLinks, Marlies van Beek, stelt voor om (naast een P&C overzicht) een 

thematisch/inhoudelijk overzicht te hebben van de gemeenschappelijke regelingen 

(wat speelt er nu/ knelpunten). Ook geeft ze aan baat te hebben bij een vrij 

toegankelijk overzicht (database) met daarin moties en amendementen met 

betrekking tot de thematische dossiers en zienswijzen van GR’en, die door de andere 

deelnemende raden zijn ingediend.    

Concluderend wordt gezegd dat een agenda praktisch is voor regelingen met prioriteit voor 

Leiderdorp. Met hierin de doelen, P&C cyclus, tussentijdse milestones en momenten van 

afstemming. Wanneer staan zienswijzen op de agenda? Daarin moet dan altijd worden 

meegenomen: Wat het effect is voor Leiderdorp? En Wat de inbreng is van de Leiderdorpse 

raad? Genoemd wordt het belang van contact met de besturen van 

samenwerkingsverbanden en het contact met andere raden om gezamenlijk een vuist te 

maken. 

Alle commissieleden staan achter het idee om onderzoeker Maarten Hageman te vragen bij 

het opstellen van een overdrachtsdocument voor de nieuwe commissie regionale 

samenwerking. Daarbij zou men graag een eerste onderwerp of regeling onder de loep 
2



nemen als testcase om de bouwstenen voor betere grip te leggen. De commissieleden 

noemen de onderwerpen jeugdzorg (wellicht nu te groot?), de Omgevingsdienst (waarom 

moet daar steeds budget bij?), de energietransitie, de RES, wonen, parkeren, regiotaxi. 

Vanuit de commissie gaat de voorkeur ernaar uit om een minder complexe 

gemeenschappelijke regeling te gebruiken voor de simulatie met Maarten Hageman, 

bijvoorbeeld de Omgevingsdienst.

Cornelis van Haaften informeert de commissie over het feit dat de Eerste Kamer de nieuwe 

Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft aangenomen. Deze wordt in het najaar 

gepubliceerd en heeft daarna een implementatietijd van twee jaar. In deze wet is een actieve 

informatieplicht opgenomen richting de raad. Aanvullend komen er voor 

gemeenschappelijke regelingen zogenaamde regionale advies -en onderzoekcommissies om 

meer grip te krijgen op de regelingen. Deze commissies bestaan uit raadsleden van de 

aangesloten partijen. 

Het advies van de commissie Regionale Samenwerking om hier in het najaar 2022 een 

informatieavond over te organiseren.   

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. De commissie neemt 

het advies van de griffies Leidse regio over om - gezien alle inwerkprogramma’s en de korte 

termijn - een dergelijke bijeenkomst in het najaar 2022 te organiseren. Commissie stelt voor 

de keuze voor een thema aan de nieuwe raad over te laten.

6. Verslag vorige bijeenkomst

Vastgesteld. 

7. Rondvraag

-

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur. 
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