Gnr.EENT¡

O¡ttf

¡ratr

rrl¿,

raadsmededeling

Y

*
00

o
zaak/onderwerp
portefeu illehouder
team
opgesteld door

datum/nr

Z-r6-t8gg6

I
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Op r4 oktober zot6 onwingen wij van de griffier het initiatiefroorstel'Toekomst en taken
Commissie Regiozaken', zoals opgesteld door de werkgroep Regio. Graag maken wij bij dit
initiatiefuoorstel gebruik van de gelegenheid om onze wensen en bedenkingen kenbaar te

maken.

Wij achten het positief dat de werþroep zich heeft gebogen over de vraag hoe de raad beter in
positie gebracht kan worden ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen, en wat de functie
van de commissie Regiozaken daarbij kan zijn. Het thema'grip op samenwerking'is een
herkenbaar en tegelijkertijd ook lastig waagstuk, waarover wij samen met uw raad verder na
willen denken, hoe dit verder vormgegeven kan worden.
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deze zienswijze wordt inhoudelijk gereageerd op het initiatiefuoorstel, waarbij

wij ook enkele

suggesties willen meegeven.

Strategisch dashboard
De keuze voor het werken met een strategisch dashboard samenwerkingsverbanden sluit aan bij
de aanbevelingen van het rapport van de Rekenkamercommissie, zoals u zelf al aangeeft.
U kiest nu in eerste instantie voor de gemeenschappelijke regelingen Holland Rijnland, SPTr en
de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG), om deze te monitoren via de
Commissie Regiozaken. Daarbij geeft u aan dat deze gemeenschappelijke regelingen naar uw
inschatting het grootste politieke en/of financiële gewicht kennen.
U geeft aan dat u van bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen tenminste wilt
voorbespreken in de commissie Regiozaken nieuwe stijl: bestuursvergaderingen, zaken rond de
begrotingscyclus, verantwoordingen, evaluaties en alle zaken van strategische aard. De waag is
op welke wijze de commissie Regiozaken deze monitoring verder vorm zal gaan geven. Wanneer
bent u als commissie en raad tevreden? En wat verwacht u daarbij van het college en de
ambtelijke organisatie? Over deze laatste lraag gaan wij graag verder met u in gesprek.
Mog elijkheden uoor een uerdere inuulling userlanijze Commissie Regiozaken
U kunt op verschillende wijzen invulling geven aan de werliwijze van de Commissie Regiozaken
nieuwe stijl. Hieronder doen wij enkele suggesties, die betrokken kunnen worden bij de verdere
bespreking van dit initiatiefuoorstel. Onderstaande suggesties kunnen ook uiteindelijk in een
gemengde vorm worden toegepast in de commissie Regiozaken nieuwe stijl.
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De commissie Regiozakenuormt een aparte commissie, die thematßch een eigen
inhoudelijke inuulling geeft aanhet uraagstukregionale samenu)erking op strategisch
niuequ.

De commissie bepaalt zelf welke onderwerpen of thema's m.b.t. regionale samenwerking op
strategisch niveau men behandelt. De commissie houdt zich bezig met strategische hoofdlijnen
m.b.t. regionale samenwerking: de uitvoeringsaspecten blijven binnen de reguliere
overlegvormen van de betreffende verbonden partijen.
Hoe de commissie hier inhoudelijk invulling aan geeft, kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld:
verschillende gemeenten organiseren jaarlijks een themabijeenkomst van de raad met alle
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gemeenschappelijke regelingen. Doel is zicht te krijgen op de taken en uitdagingen waar de
gemeenschappelijke regelingen voor staan, uit te wisselen en inzicht te geven aan de raad m.b.t.
de kaders die gesteld kunnen worden.
Een dergelijke bijeenkomst zou ook voor uw raad georganiseerd kunnen worden, al dan niet
samen met de andere raden in de Leidse regio. Er wordt hiervoor ondersteuning gewaagd van
de grifñe en tevens inhoudelijke ambtelijke bijstand. Ook nemen gemeenschappelijke regelingen
reeds zelf al initiatieven om gemeenteraden meer te betrekken (zie onder 'Initiatieven van en
rondom gemeenschappelijke regelingen').

z.

De commissie Regiozakenuormt een aparte commissie, naast de uakcommissies en
uolgt een eigen agenda, Ios uan de regulíere zaken

Om deze commissie te ondersteunen, wordt meer ondersteuning gewaagd van de grifñe en

inhoudelijke ambtelijke bijstand.

S,

De commissie Regiozakenuormt een aparte commissie, naast de reguliere commissies,
en urao.gt ambtelijke aduisering uoor de agenda m.b.t. de monitoring uqn de
g enoemde g g emeenschappelijke reg eting en

Om deze commissie te ondersteunen is ambtelijke advisering nodig, zoals bij de reguliere
commissies. De commissie bespreelt de ambtelijke adviezen m.b.t. de drie gemeenschappelijke
regelingen. Om de eigen agenda van deze commissie te ondersteunen, wordt meer
ondersteuning gewaagd van de grifñe en inhoudelijke ambtelijke bijstand.

Extra ambtelijke inzet en capaciteit enfinanciëIe consequenties
Op welke manier de commissie Regiozaken invulling gaat geven aan het geformuleerde doel om
meer grip te krijgen op regionale samenwerking, bepaalt de gevraagde inzet en capaciteit van de
griffie en de ambtelijke organisatie, om dit te ondersteunen. Wij verwachten dat extra
ambtelijke inzet nodig is: wat dit precies betekent en wat de financiële consequenties
(capaciteit) daarvan zijn, dient nader onderzocht worden. Extra ambtelijke inzet betekent dat er
keuzes moeten worden gemaakt. Daar willen wij verder met uw raad over in gesprek gaan.

Verbinding met'uakcommissies' Burg er en Ruimte

In dit initiatiefuoorstel wordt ervoor gekozen om de gemeenschappelijke regelingen Holland
Rijnland, SPTI en RDOG te monitoren. Het blijft daarbij zaak om ook de verbinding te blijven
zoeken met de'vakcommissies'(oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte),
omdat relevante inhoudelijke zaken ook hierin besproken zullen worden. Dit waagt afstemming
binnen uw raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Leidse regio
In het initiatiefuoorstel wordt aangeven dat het punt'Regionale samenwerking in de Iæidse
regio' opgenomen kan worden in de taakstelling van de commissie Regiozaken nieuwe stijl.
Het is positief dat de Commissie Regiozaken constructief wil meedenken over de ontwikkelingen
in de Leidse regio, zoals ook al tot op heden is gebeurd in het project'Toekomstvisie Leidse regio
zozT'.Wij zijn mening dat het gezamenlijk optrekken in Leidse regio, wat in toenemende mate
zowel bestuurlijk als ambtelijk gebeurt, ook kan bijdragen aan een versterking van de grip op
regionale samenwerking.

Initiatieuen uan en rondom g emeenschappelijke

reg eling en

Ook de gemeenschappelijke regelingen zelf ondernemen initiatieven op dit terrein, of er worden
rond de gemeenschappelijke regeling initiatief genomen om de raden meer in positie te brengen.
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organiseerde HoIIand Rijnland op zr september jl. een SMART-café voor raadsleden,
gemeentebestuurders en andere belangstellenden over het onderwerp 'het SMARTER
maken van de begroting. Voor een impressie, zie: https://hollandrijnland.nl/themacafesmart-zr-september-eor6-z/ . Holland Rijnland is van plan om dit in de nabije
toekomst een vervolg te geven, om zo raadsleden en raden aan de voorkant van de P&C
cyclus te betrekken, bij het vaststellen van de kaders.
de bestuurlijke reactie op het conceptrapport'Oegstgeest en ServicePuntTr: evaluatie
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van de samenwerking' (Rekenkamercommissie, oktober zo16) hebben wij een reactie
gegeven op de aanbeveling van de rekenkamer om de raad te informeren over en te
betrekkenbij de ontwikkelingen rond SeruicePuntTt Een concrete aanbeveling uit dit
rapport is om na te gaan wat de informatiebehoefte van de raad is. In de afgelopen
periode is uw raad op diverse momenten en manieren geinformeerd en betrokken bij de
ontwikkelingen bij SP7r. Ook is er het voorstel om in het r" liwartaal van zorT een
bijeenkomst met de woordvoerders SpTr van de fracties te organiseren, om te spreken
over de informatiebehoefte van de raad. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar
onze bestuurlijke reactie op het rekenkamerrapport, zie deze link:
http : / /www.rekenkamerwvolv.nl/d)¡namic/media/ r7ldocuments /¿Onderzoeken/zor6fRapport Oegstgeest en Servicepunt-r evaluatie van de samen

werking.pdf
a

in het voorjaar van zo16 verschillende regionale bijeenkomsten voor
raden georganiseerd, als opmaat voor de vaststelling van nieuw beleid. Ook is er altijd
de mogelijkheid dat deskundigen binnen deze gemeenschappelijke regeling een
toelichting geven voor de raad (bijvoorbeeld een toelichting op de zienswijze van de
begroting), waarvan uw raad reeds gebruik heeft gemaalt.
De RDOG heeft

Zoals hierboven genoemd, gaan wij graag verder met uw raad in gesprek over de uitwerking van
de taakstelling van de commissie Regiozaken nieuwe stijl.

Wij gaan

er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Burgemeester en wethouders van

de

H.A Leegstra

