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Geachte fracties, 
 
 
Hierbij bieden wij u het rapport ‘Ambtelijke verkenning samenwerking Leidse regio’ aan.  
Deze ambtelijke verkenning is gemaakt in opdracht van de gemeentesecretarissen van Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Er is onderzocht of en zo ja hoe de gemeenten mogelijkheden 
zien tot verdergaande samenwerking in de Leidse regio.  De verkenning laat zien dat er een breed ambtelijk 
en bestuurlijk draagvlak is voor de ambities van de Toekomstvisie Leidse regio en dat er een urgentie is om 
deze ambities in samenhang in de Leidse regio op te pakken. Men is bereid te onderzoeken op welke 
manier krachten op deze thema’s gebundeld kunnen worden en hoe hier praktisch en concreet invulling 
aan gegeven kan worden.   
 
De inhoud en aanbevelingen van deze rapportage kunnen gebruikt worden bij de coalitiebesprekingen in 
de Leidse regio, en ondersteunen bij een eventuele gezamenlijke regionale paragraaf in de 
coalitieakkoorden. Deze ambtelijke verkenning is vanaf eind maart beschikbaar via 
www.leidseregio2027.nl.  
  
De verkenning laat zien dat de impact van de samenwerking van de vijf gemeenten in de Leidse regio voor 
inwoners, bedrijven en instellingen groter kan en moet. De Toekomstvisie Leidse regio beschrijft de 
opgaven waar de vijf gemeenten gezamenlijk voor staan. De huidige samenwerkingen, coalities en 
verbanden zijn heel divers; de complexiteit van deze lappendeken beperkt de slagkracht en 
uitvoeringskracht. De ambities van de Toekomstvisie Leidse regio vragen dan ook om een integrale, 
gezamenlijke aanpak. 
 
Als gemeentesecretarissen onderschrijven wij de aanbevelingen uit de ambtelijk verkenning:  
 

1. Stel vast dat de ambities uit de visie op de Leidse regio een integrale benadering vergen, een 
samenhangende aanpak voor wonen, economie, duurzaamheid, groen, vitaliteit, etc.  

2. Pak de korte termijn acties op en wacht niet op de andere zaken. 
3. Toets na de verkiezingen of de nieuwe colleges en raden van de Leidse regio aan de slag willen met 

de realisatie van de ambities uit de visie en wat dus de ambitie is voor de samenwerking in de 
regio. 

4. Maak een programma (met een ambtelijke en bestuurlijke governance) dat – met gebruikmaking 
van deze rapportage – alle ambities uit de visie op de Leidse regio in onderlinge samenhang van 
een aanpak voorziet. Dat vergroot de impact voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de 
Leidse regio en reduceert de complexiteit.  

5. Reserveer bij de coalitiebesprekingen alvast middelen om zo’n programma-aanpak te kunnen 
opstarten. 

 

http://www.leidseregio2027.nl/


Nadat duidelijk is geworden of de besturen van de Leidse regio met een gezamenlijke programma-aanpak 
aan de slag willen gaan, kunnen de secretarissen opdracht krijgen een programma te ontwikkelen. Wij 
stellen ons hierbij voor dat de governance voor de aansturing van het programma reikt tot en met het 
college.  Dit plan van aanpak kan gereed zijn voordat de besprekingen van de programmabegroting 2019 
starten (september 2018), om hier financiële middelen voor te reserveren.   
 
De bestuurlijke governance is mede bepalend voor de effectiviteit van ambtelijke regionale samenwerking. 
We kunnen nog meer gezamenlijk opereren en handelen als gemeenten. Het samenwerken is geen doel op 
zich, maar een middel om de grote en urgente opgaven integraal en in samenwerking op te kunnen pakken.  
Er dient tegelijkertijd voldoende ruimte te zijn voor differentiatie: Doe als Leidse regio regionaal wat 
regionaal moet, en lokaal wat lokaal kan.   
 
Tenslotte wensen wij u goede coalitiebesprekingen toe. Wij zijn – elk in onze eigen gemeente - beschikbaar 
voor advisering tijdens deze gesprekken, en kunnen de inhoud en aanbevelingen van deze ambtelijke 
verkenning verder toelichten.  
 
 
Met vriendelijke groet, de gemeentesecretarissen van de Leidse regio, 
 
 
Andreas de Graaf, gemeente Voorschoten 
Harro Leegstra, gemeente Oegstgeest  
Jan Nauta, gemeente Leiden 
Herman Romeijn, gemeente Leiderdorp 
Wilma Zoetemelk, gemeente Zoeterwoude 
 
 
 
 


