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Beslispunten 
1. Vaststellen van de Startnotitie Bestuurskrachtmeting Leiderdorp 2008 
 
 

 

1 Inleiding 
(Opmerking: in de digitale versie van dit voorstel zijn internetlinks opgenomen die rechtstreeks doorlinken naar 

de bedoelde documenten of andere bronnen. Deze zijn vanzelfsprekend niet beschikbaar als u dit document in 

geprinte versie leest.) 

Op 2 april 2007 discussieerde uw raad over de bestuurlijke toekomst van Leiderdorp. Dit 

naar aanleiding van de Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Leiderdorp en tevens ter 

voorbereiding op het bezoek van de Commissaris der Koningin, de heer J. Franssen op 26 

april 2007. Tijdens uw vergadering heeft u raadsbreed de wens uitgesproken voor een be-

stuurskrachtonderzoek.  

Wij hebben vervolgens onderzocht hoe een dergelijk onderzoek vorm gegeven kan worden 

en met welke criteria wij rekening moeten houden. De weerslag hiervan vindt u in bijgaan-

de startnotitie. Het vaststellen van deze notitie door uw raad, is tevens het formele besluit 

tot het doen van een bestuurskrachtmeting.  

  

1.1 Beoogd effect 

Een sterk Leiderdorp in een sterke regio. 
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2 Argumenten 
 Inzicht in de eigen bestuurskracht is voorwaarde voor een doelgerichte aanpak van 

knelpunten. 

γνῶθι σεαυτόν (Gnothi Seauton). Deze raad van het Orakel van Delphi over hoe te hande-

len in de gegeven omstandigheden, heeft zijn waarde nooit verloren: Ken uzelf. Hoe beter 

de analyse van eigen kracht, hoe gefundeerder de keuze voor een verbeterplan of han-

delswijze. 

 

 Om keuzes te kunnen maken voor verdergaande samenwerking in de regio is een 

grondiger analyse van de Leiderdorpse positie gewenst. 

Uw raad heeft een groot aantal scenario’s over de toekomst van Leiderdorp besproken. 

Het behoud van zelfstandigheid staat voor uw raad centraal. Versterking door middel van 

regionale samenwerking ziet u als gewenste ontwikkeling. Een objectief onderzoek naar 

bestuurskracht levert informatie op over de kracht en zwaktes van het lokaal bestuur. Met 

deze informatie kan Leiderdorp een samenwerkingsagenda opstellen waarin enerzijds de 

eigen kracht aangewend kan worden in de regio, en anderzijds de zwaktes kunnen worden 

aangepakt door met de juiste partijen samen te werken. 

 

3 Draagvlak 
Door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland is de wens uitgesproken dat alle gemeenten 

in de provincie in 2007 een actuele bestuurskrachtmeting hebben uitgevoerd. In de regio 

zijn meerdere gemeenten die nog een bestuurskrachtmeting moeten uitvoeren of dit op-

nieuw willen doen.  
 

 
4 Kanttekeningen 

nvt 

 
5 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor de uitvoering van de bestuurskrachtmeting bedragen naar verwachting 

€40.000. Deze kosten worden opnomen in het exploitatieresultaat en verwerkt in de na-

jaarsnota. De provincie kan achteraf subsidie verlenen van 50% van de kosten, met een 

maximum van €11.500,-.  
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de burgemeester,      de secretaris, 

 

M. Zonnevylle     A.H. Schouten 


