
COMMISSIE REGIONALE SAMENWERKING

Agenda voor de openbare vergadering van de commissie regionale samenwerking op dinsdag 2 

november 2021 om 20:00 uur in de Raadzaal.

Aanwezig: Jeroen Hendriks (D66), Huibrecht Bos (CDA), Rik van Woudenberg (wethouder), Cornelis 

van Haaften (beleidsadviseur), Arie Janssen (CU-SGP), Marlies van Beek (GroenLinks), Jan Reijken 

(PvdA), Hugo Langenberg (LPL), Frank van Noort (VVD, voorzitter) en Dick van der Harst 

(raadsadviseur).

Aanwezig als toehoorder: Joey van Boxsel (D66)

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:04 uur.

2. Vaststellen agenda

Er wordt besloten agendapunt 6 en 7 om te draaien.

3. Mededelingen

Mededeling van dhr. Hendriks dat D66 voornemens is om Joey woordvoerder op dit 

onderwerp te laten worden, dit zal officieel via de raad lopen.

4. Evaluatie raadsbijeenkomst Leidse regio 29 september

De commissie kijkt positief terug op de raadsbijeenkomst. Er is door D66 en CU-SGP een 

motie opgesteld om dit gevoel kracht bij te zetten en ervoor te zorgen dat het momentum 

vastgehouden wordt. Het is niet de bedoeling een nieuwe raad het gras voor de voeten weg 

te maaien, maar direct na de verkiezingen met de raden bij elkaar komen om te bespreken 

hoe verder te gaan. Dit sluit aan bij de eerder toegezonden collegebrief. De motie wordt 

ondersteund door PvdA en GroenLinks. 

Er zijn wel kritische opmerkingen over de aanwezigheid van bestuurders, niet alle 

aanwezigen vonden dat die een rol hadden tijdens de raadsbijeenkomst. 

Wethouder Van Woudenberg geeft aan dat hij ook verrast was dat zijn concullega’s het 

woord namen, maar hij kon het helaas niet tegenhouden. Hij is het eens dat dit iets is voor 

de raden.

Complimenten van de beleidsadviseur aan zichzelf voor de organisatie.

5. Uitkomsten enquête regionale samenwerking 

De enquête wordt ter kennisgeving aangenomen, ter bespreking in de raad. De wethouder 
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geeft aan dat hij de enquête actief naar buiten wil brengen. Voor het college was dit één van 

de belangrijkste onderdelen van de motie: inwoners te betrekken. Hij stelt de vraag: hoe nu 

verder? De commissie geeft aan dat ze graag betrokken willen blijven bij het verdere proces. 

6. Advies op rapport Rekenkamer “Verbonden Partijen”

Alle aanwezigen stellen dat ze de conclusies in het rekenkamerrapport willen overnemen. Er 

is wel een behoefte aan ondersteuning bij de prioritering van de gemeenschappelijke 

regelingen, het is moeilijk als raadslid om hier zicht op te krijgen. 

Verschillende leden van de commissie zouden graag zien dat onderwerpen worden 

geadopteerd door raadsleden, zowel coalitie- als oppositieleden en dat die raadsleden dan 

fungeren als de ambassadeurs van de gemeenschappelijke regeling en het blijven toetsen 

van het huidige beleidskader.

De heer Hendriks als scheidend lid biedt de commissie aan een tekstuele opzet te maken 

voor de invulling van de commissie aan deze rol. Deze opzet zal dienen als startpunt voor 

verdere discussie door de commissie.  

De wethouder geeft aan dat hij in de toekomst bij AB HR misschien 1 collegelid én 1 raadslid 

af te vaardigen, net als andere gemeenten doen. Een tip voor de volgende raad.  

7. Gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Dit raadsvoorstel is kortgeleden aangenomen door de raad. De voorzitter stelt dat dit een 

gemeenschappelijke regeling in opbouw is, wat een kans zou kunnen zijn voor de 

regiocommissie om te kijken hoe de raad hier invloed op uit kan oefenen. De commissie 

vraagt zich af of we raadsrapporteurs zouden kunnen aanstellen. De commissie bepaalt dat 

het gaat om het proces, niet om de inhoud, want Leiderdorp gaat deelnemen aan deze 

regeling, maar de raad kan hem nu vanaf het begin volgen, zou er hier mee 

geëxperimenteerd kunnen worden?  

Er wordt besloten dit idee mee te nemen in de opzet van dhr. Hendrik voor de volgende 

vergadering. De commissie ziet dan ook graag een definitie van “raadsrapporteurs” en een 

opzet van een planning om dit te zijner tijd in het Politiek Forum en de Raad te behandelen.

8. Concept vergaderschema 2022

Be commissie besluit om geen rekening houden met AB HR in de planning en ziet graag een 

extra bijeenkomst in april. 

9. Verslagen vorige bijeenkomsten 

De verslagen worden vastgesteld met de wijzigingen dat dhr. Langenberg aanwezig was voor 

LPL.

10. Rondvraag

- het CDA geeft aan dat het zou helpen als de griffie ervoor zou zorgen dat er een oplegger 

komt waarin benoemd wordt waarom we een agendapunt behandelen. Het zou de 

commissie helpen wanneer er een duidelijke aanleiding staat. En welke vraag er beantwoord 
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moet worden. 

- D66: geeft aan de wisseling van woordvoerder met de griffie te organiseren. Dhr. Hendriks 

bedankt de commissie. 

- Wethouder van Woudenberg vraagt of hij de motie als afgedaan mag beschouwen. Na een 

kort gesprek stelt de voorzitter voor om hier na de bijeenkomst in februari over te besluiten. 

11. Sluiting

Voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur.
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