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Geachte raad,
mededeling

3l januari 2OI9 is in de commissie Regiozaken oordeelsvormend gesproken over de opiniërende
nota en bijbehorende documenten, die is opgesteld voor de uitvoering van de motie 'Programma's en
alternatieven Holland Rijnland'. ln deze raadsmededeling informeren wij u over het vervolgproces.
Op

Over de bespreking en de afgesproken vervolgstappen

Wij kijken terug op een goede inhoudelijke bespreking tijdens de commissie Regiozaken van de
uitkomsten van de inventarisatie. Uw raad gaf aan voldoende informatie te hebben ontvangen over
de taken en activiteiten van Holland Rijnland en wat de maatschappelijke toegevoegde waarde is
voor Oegstgeest. ln de opiniërende nota is aangegeven van welke onderwerpen we kunnen
onderzoeken of er sprake is van mogelijke kansrijke alternatieven voor het huidige schaalniveau van
Holland Rijnland, namelijk Leidse regio of anderszins. De commissie heeft aangegeven het wenselijk
te vinden dat het college nader onderzoek doet naar de thema's cultuur, economie en groen en
hierover in gesprek gaat in de regio. Daarbij kan de opmerking gemaakt worden dat in elk geval op
de terreinen economie en groen al ontwikkelingen spelen op andere schaalniveaus - zoals ook uit de
inventarisatie en analyse blijkt -, te weten EconomieOTl en de Leidse Ommelanden.
Wat gaan we doen?

Voor het nadere onderzoek en gesprek in de regio heeft u een mandaat gegeven aan het college. De
betrokken portefeuillehouders zullen dit in het betreffende bestuurlijke gremíum nader
onderzoeken en bespreken. Wij gaan dit agenderen en zullen u daarna informeren. U kunt daarna
ook zelf in gesprek gaan met de raden in de regio. De opgehaalde informatie kan u daarbij verder
ondersteunen.
Daarnaast heeft uw raad met de Raadsinformatiebrief d.d. 19 februa ri 2OI9 (week 8) ter
kennisname de brief van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de bestuurlijke
samenwerking in de Leidse regio, ontvangen zoals deze is verzonden aan de colleges van de Leidse
regio op 24 januari 2019. De strekkingvan de brief is dat de provincie urgentie voelt om
economische kansen in de Leidse regio snel en slagvaardig gezamenlijk op te pakken. De provincie
geeft nadrukkelijk de wens aan om als strategisch partner met de regio op te kunnen trekken, bij het
opstellen van een strategische agenda en een uitvoeringsagenda. Binnenkort gaan de
portefeuillehouders regiozaken van de Leidse regio gemeenten ín gesprek met gedeputeerde Baljeu,
voor een nadere toelichting op deze brief.
Vervolgens stellen de vijf colleges een gezamenlijke reactie op, waarover de raden worden
geinformeerd. Met de stappen die wij nu ondernemen naar aanleiding van de motie, kunnen wíj ook
stappen zetten richting een verdere intensivering van de samenwerking in de Leidse regio.
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