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raod van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bÌjeen op 3L mei 201g;

Constqterende dot:
de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland een naar aard en omvang gevarieerd takenpakket

heeft, verspreid over meerdere programma's;
voor verschillende programma's in meer of mindere mate geldt dat Oegstgeest ook zelf ambtelijke inzet
pleegt, al dan niet (mede) in het kader van andere samenwerkingsverbanden;
gemeenten in de Leidse Regio meer onderling afstemmen, ook inzake Holland Rijnland;
de lnhoudelijke Agendo Holland Rijntond afloopt in 2020;
de gemeenteraad grotendeels beslist over het takenpakket van gemeenschappelijke regelingen,
waarvoor het tijdig beschikken over relevantie informatíe die het college kan verstrekken cruciaal is;
Overwegende dot:

-

het van belang is dat de raad tijdig in positie komt om keuzes te maken en afstemming in de regio te
zoeken ten aanzien van de inzet van Holland Rijnland en eventuele kansrijke alternatieven, zoals het zelf
of op het niveau van de Leidse regio uitvoeren van taken;
het de oordeelsvorming ten goede komt als deze plaatsvindt op basis van een eigenstandige analyse van
het college van de inzet van Holland Rijnland op de verschillende programma's, waarbij oog is voor
alternatieven en in het bijzonder voor de ontwikkelingen in de Leidse regio;
de resultaten van deze analyse door de raad eveneens gebruikt kunnen worden om met
(vertegenwoordigers van) andere betrokken gemeenteraden afstemming te zoeken;

Roept het coltege op om:

-

Voor het einde van het jaar aan de gemeenteraad een analyse te verstrekken waarin per programma
uit de begroting van Holland Rijnland inzichtelijk wordt gemaakt:

o
o
o

'
En

wat de aantoonbare toegevoegde maatschappelijke waarde is voor Oegstgeest, afgezet tegen
de hiermee gepaard gaande lasten op de gemeentebegroting;
welke kansrijke alternatieven er zijn voor de huidige inzet door Holland Rijnland, zoals het zelf
of op het niveau van de Leidse regio uitvoeren van taken;
in welke mate de naar het oordeel van het college kansrijke alternatieven ook als zodanig
worden ervaren door de daarbij eventueel te betrekken part-rjen, waarbij in ieder geval
afstemming met de colleges in de Leidse regio wordt gezocht.

roept de gemeenteraod von Oegstgeest op om:

-

Met bovengenoemde analyse het gesprek aan te gaan met de raden in de Leidse regio.

En gaat over

tot de orde van de dag.
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