Kennismaken
(verkennende gesprekken)

Strategische agenda

Men is blij dat Oegstgeest een
keuze heeft gemaakt voor de
Leidse Regio als ‘basiscoalitie
voor samenwerking’
Eerste verkennende (bilaterale)
gesprekken met colleges,
burgemeesters,
portefeuillehouders,
gemeentesecretarissen en directies
in Leidse Regio hebben
plaatsgevonden.
Actie voor het vervolg:
doorlopend gesprekken
blijven voeren, met oog op
concretisering
Oegstgeester spoor

Regionale spoor

Met de keuze van
Oegstgeest en Voorschoten
eind 2014 hebben alle vijf
gemeenten in de Leidse
Regio de intentie om
nadrukkelijker met elkaar
samen te werken
Tijdens regioconferentie colleges
Leidse Regio 13 januari initiatief
genomen tot ‘Toekomstvisie
Leidse Regio 2027’
Actie voor het vervolg:
doorlopend gesprekken blijven
voeren, met oog op
concretisering

Visie op eigen organisatie
en regio – tactisch en
uitvoerend
Raad, college en ambtelijke
organisatie verkennen in vrijheid
samenwerking, met balans tussen
halen en brengen Doorlopend

Prioritering thema’s
samenwerking korte termijn
Begin Q2 2015

Uitgangspunten samenwerking
internaliseren: m.u.v. bestuurlijke
fusie geen thema’s en vormen van
samenwerking uitsluiten
Doorlopend

Communicatie
Burgers informeren wanneer
ambtelijke en bestuurlijke
samenwerking aantoonbaar
effect heeft op dienstverlening.
Dorpsgesprekken e.d. daarbij
benutten
Doorlopend

Raad via P&C-cyclus informeren
over voortgang uitvoering
procesvoorstel Doorlopend

Diverse interne acties
t.a.v. grip en sturing op
samenwerkingsverbanden
Toekomstvisie
Leidse Regio als
sturende en
toetsende
visie voor
samenwerking

Samenwerkingsagenda
voor korte termijn
bepalen. Omgevingswet
en governance
verbonden partijen zijn
als voorbeelden genoemd.
Oegstgeest treedt
voorstellen met open
vizier tegemoet
Q2-Q4 2015
Initiëren regionale
bestuurskrachtmeting omwille
van koppelen ‘wat willen we’ en
‘wat kunnen we’ in Leidse Regio
Afhankelijk van
Toekomstvisie

Impact in
samenwerkingsverbanden:
vanuit Oegstgeest initiatief
nemen om invulling te geven aan
optreden als cluster Leidse Regio
in samenwerkingsverbanden op
hoger niveau en op niveaus van
raad, college en ambtelijke
organisatie
Medio 2015

In Leidse Regio bepleiten dat
i.h.k.v. Toekomstvisie voor Leidse
Regio behoeften van inwoners,
bedrijven en instellingen bij
samenwerking in de Leidse Regio
worden gepeild. Duidelijk beeld
verkrijgen van mogelijke
bijdragen samenwerking aan
faciliteren en benutten kennis en
kunde in de regio
Medio 2015

Leidraad voor samenwerking
Nadrukkelijker samenwerken met de gemeenten in de Leidse vanuit de overtuiging dat
de kwaliteit van de woon- en werkomgeving voor de inwoners en organisaties in
Oegstgeest bij deze samenwerking gebaat is.
Met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid worden bij voorbaat geen thema’s en vorm
van samenwerking binnen de Leidse Regio uitgesloten. Vanuit deze open houding treedt
Oegstgeest alle suggesties ten aanzien van samenwerking binnen de Leidse Regio voor
de korte en lange termijn met een positieve houding tegemoet.

Bij samenwerking is sprake van:
- Kwalitatieve en/of financiële meerwaarde voor de inwoners en/of organisaties van
Oegstgeest
- Het versterken van de positie van Oegstgeest én van de Leidse Regio

En dat geven we vorm door:
- Een betrouwbare partner in de regio te zijn, duidelijk in de koers, meepraten én
meedoen
- Commitment met de Leidse Regio aan te gaan: dat is onze ‘basiscoalitie’ voor
samenwerking
- Daarnaast bestaande samenwerkingen en samenwerkingsverbanden te blijven
respecteren
- Samen te werken op alle (schaal)niveaus en verschillende manieren, passend bij de
taak

