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BEDRIJFSVOERING

SP71 voert
bedrijfsvoeringstaken uit voor
Oegstgeest

Financien, HRM, Inkoop,
juridische zaken, ICT (inclusief
ontwikkeling VRIS) en Facilitaire
zaken. Betreft uitvoering, advies,
projecten etc. Enkele specifieke
onderwerken: Regionaal
Privacyreglement, gebruik email
en internetgebruik, een
sollicitatiecode, ICT,
Kennisuitwisseling
Informatiemanagers, vastgesteld
statuut informatiebeveiliging,
modernisering GBA, inkoop,
juridisch, regionale
auditcommissie

Oegstgeest,
Hoogheemraadschap Rijnland,
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
(BSGR)
Katwijk, Voorschoten,
Wassenaar, Zoeterwoude

GR BSGR is een
samenwerkingsverband tussen
gemeenten en het waterschap
op het gebied van de heffing en
invordering van
waterschapsbelastingen,
gemeentelijke belastingen en de
waardebepaling in het kader van
de Wet waardering onroerende
zaken (Wet WOZ)

Waarderen onroerende zaken,
heffen en invorderen van
onroerende-zaakbelastingen,
Draagt bij aan doelstelling
afvalstoffenheffing, rioolheffing,
Oegstgeest, meer kwaliteit en
precariobelasting,
continuiteit.
bedrijfsinvesteringszone (BIZ),
hondenbelasting en
toeristenbelasting

Geen

Geen

Uitbesteding van taken

Ambtelijk en bestuurlijk

Beleidsvorming t.a.v. belastingen

Oegstgeest, Leiden

Leiden voert taken uit voor
Oegstgeest op het gebied van
regievoering richting BSGR

regievoering, advisering,
besluitvorming
belastingvorderingen etc.

Geen

Geen ontwikkelingen te
verwachten.

Uitbesteding van taken

Ambtelijk

Samenwerking met Beleid, Onderzoek
en Advies (BOA Leiden) i.h.k.v.
beleidsmonitoring

Leiden

De gemeente Leiden
ondersteunt ons in het kader van
de beleidsmonitoring

Uitbesteding van taken

Ambtelijk

Overeenkomst

Bedrijfsondersteuning, Directie
en Control, B&S

Emile Jaensch

Functionaris Gegevensbescherming

Leiderdorp, Zoeterwoude,
Leiden, Oegstgeest en
Servicepunt71

Door genoemde organisaties is 1
Gezamenlijk uitvoeren van
FG (SP71) en zijn 2 plv. FG's
artikel 37 AVG
(LDN en OGT) aangesteld.

Meldpunt integriteit

Leiderdorp, Zoeterwoude,
Leiden, Oegstgeest en
Servicepunt71

Integriteitscoordinatorschap

Regionale commissie bezwaarschriften

Servicepunt 71- verband

Uitvoering Geo Taken

Uitvoering beheer taken

Servicepunt71

NV Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG)

Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp,
Zoeterwoude. SP71 levert
diensten aan Holland Rijnland.

Samenwerking in SP71-verband
verkleint de kwetsbaarheid,
vergroot de continuïteit en de
kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Betreft een relatief klein
takenpakket. Samen oppakken
met Leiden helpt.

Nee. Andere
samenwerkingsverbanden
richten zich op inhoudelijke
thema's.

Meer taken gaan naar SP71
(VRIS). Wij onderzoeken of
bepaalde taken die wij op
bedrijfsvoeringsgebied nog
intern uitvoeren beter in de
Uitbesteding van taken
regio/samen uitgevoerd kunnen
worden. Het is dan een
mogelijkheid dat deze taken dan
bij SP71 belegd worden.

Ambtelijk en bestuurlijk

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling

€ 2.681.000 Bedrijfsondersteuning

Matthijs Huizing

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling

€ 287.000 Bedrijfsondersteuning

Matthijs Huizing

Bedrijfsondersteuning

Matthijs Huizing

Coninuiteit en kwaliteit

nvt

nvt

Uitvoering wettelijke taak

Ambtelijk

Besluit colleges en bestuur SP71

Bedrijfsondersteuning

Matthijs Huizing

Beheer meldpunt/ontwikkeling
intergriteitsbeleid/coordinatie
VPI's

Coninuiteit en kwaliteit

nvt

nvt

Thematische samenwerking

Ambtelijk

Besluit gemeentesecretarissen
en directeur SP 71

Bedrijfsondersteuning

Emile Jaensch

Afhandelen bezwaarschiften en
personele aangelegenheden

Afhandelen bezwaarschiften en
personele aangelegenheden

Draagt bij aan de doelstelling
van Oegstgeest: meer kwaliteit
en continuiteit

nvt

nvt

Uitbesteding van taken

Ambtelijk en bestuurlijk

Verordening regionale
commissie bezwaarschriften
Servicepunt 71 - Oegstgeest
2015

Bedrijfsondersteuning

Emile Jaensch

Leiden

Uitbesteding van werk

Het inmeten door landmeters

Door Leiden laten inmeten is
praktisch, Oegstgeest heeft geen Overlap met VRIS
landmeters in dienst.

Deze I-werkzaamheden worden
per 1-1-2020 onder SP71
Uitbesteding van taken
ondergebracht in het kader van
VRIS

Ambtelijk

Overeenkomst

Bedrijfsondersteuning

Matthijs Huizing

Leiden

Uitbesteding van BAG en BGT
beheer werkzaamheden

Het beheren van BAG en BGT
gegevens

Coninuiteit en kwaliteit

Deze I-werkzaamheden worden
per 1-1-2020 onder SP71
Uitbesteding van taken
ondergebracht in het kader van
VRIS

Ambtelijk

Overeenkomst

Bedrijfsondersteuning

Matthijs Huizing

Bedrijfsondersteuning

Matthijs Huizing

Bestuur

Emile Jaensch

De gemeente is aandeelhouder
van de BNG. De raad van
bestuur en de directie bestaan
beide uit drie leden waarvan
geen leden afkomstig zijn uit
Oegstgeest.

BNG Bank is een belangrijke
financier van decentrale
De Bank Nederlands Gemeenten
overheden, woningcorporaties
(BNG) is de bank van en voor
en zorg- en
overheden en instellingen voor
onderwijsinstellingen en behoort
het maatschappelijk
tot de grootste financiers van
belang.
het Energieakkoord.

Overlap met VRIS

De bank draagt duurzaam bij aan
het laag houden van de kosten
van maatschappelijke
voorzieningen voor de
burger. BNG Bank is betrokken
partner voor een duurzamer
Nederland. Wij stellen de
publieke sector in staat
maatschappelijke doelstellingen
te realiseren.

Ambtelijk en bestuurlijk

BESTUUR

Strategie Holland Rijnland
(Governance,
organisatievraagstukken en
financiele zaken)

Holland Rijnland - Bestuur en Middelen

Holland Rijnland gemeenten

Secretarissenkring regio Holland
Rijnland +

Alphen aan den Rijn, BodegravenReeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag
en Braassem, Katwijk,
Krimpenerwaard, Leiden,
De secretarissenkring regio
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Holland Rijnland + komt
Noordwijk, Noordwijkerhout,
periodiek bij elkaar
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten, Waddinxveen,
Zoeterwoude, Zuidplas

Holland rijnland is een
samenwerking tussen 14
gemeenten en voert taken uit
m.b.t. wonen, werken en leven
voor de inwoners uit deze regio.

HR is platform voor bestuurlijk
en ambtelijk overleg, voert lobby
namens de regio,vergaart
subsidies, en daarnaast worden
ook diverse uitvoerende taken
uitgevoerd, bijv. op terrein van
wonen en leerplicht.

Er is samenhang en/of overlap
met activiteiten binnen de
samenwerkingen Hart van
Holland (ruimtelijk domein), en
Economie 071.

In 2019 stellen de HRgemeenten een nieuwe
meerjarige strategische agenda
vast.

Strategische samenwerking

Ambtelijk en bestuurlijk

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling

Tactische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Totaal HR: 777.000

Bestuur
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Naam samenwerking

Samenwerkingspartners

Informatie over de
samenwerking

Holland Rijnland - regiocoordinatoren
overleg

Holland Rijnland gemeenten

Afstemming en uitwisseling
tussen regiocoordinatoren
Holland Rijnland

Burgemeesterskring Leidse Regio

Leidse Regio totaal

De burgemeesters in de Leidse
Regio ontmoeten elkaar
periodiek.

Portefeuillehouders regio Leidse regio

Leidse Regio totaal

Bestuurlijk overleg hoe ambities
Toekomstvisie Leidse regio
gezamenlijk gerealiseerd kunnen
worden.

Secretarissenkring Leidse Regio

Leidse Regio totaal plus Katwijk

De secretarissenkring Leidse
Regio komt maandelijks bijeen.

Regiocoordinatoren overleg Leidse regio Leidse regio totaal

Afstemming en uitwisseling
tussen regiocoordinatoren
Leidse regio

Taken samenwerking

Afstemming en uitwisseling
tussen regiocoordinatoren
Holland Rijnland

Zie onder HR - bestuur en
Middelen

Ontwikkelingen

Zie onder HR - bestuur en
middelen

Afstemming en uitwisseling
tussen regiocoordinatoren
Leidse regio
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Beleidsthema

Portefeuillehouder(s)

Tactische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling

Bestuur

Emile Jaensch

Strategische samenwerking

Bestuurlijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Bestuur

Emile Jaensch

Strategische samenwerking

Bestuurlijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Bestuur

Emile Jaensch

Tactische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Bestuur

Tactische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Geen (ambtelijk, informeel)

Bestuur

Emile Jaensch

23819 Duurzaamheid

Peter Glasbeek

Gezamenlijk uitvoering geven
aan het regionale programma
Energieakkoord door alle
partners.

Energie is speerpunt in
coalitieakkoord en
duurzaamheidsbeleid. Kennis
delen. Gesprekspartner en lobby
richting Rijk en andere
actoren.Schaalvoordelen.
Opgaven energietransitie kan
Oegstgeest niet alleen
oppakken.

Geen overlap. Energietransitie is
lijn binnen Hart van Holland
maar wordt opgepakt en
uitgewerkt binnen Holland
Rijnland.

Voorbereiding op de RES.
Strategisch (ambitie 2050),
Verkenning Regionale Structuur
tactisch (korte termijn doelen),
Warmte. Verkenning duurzame
operationeel (wie doet wat).
energie opwekking op land.

Ambtelijk en bestuurlijk

Geen, RES vraagt straks wel
governance structuur

Taken en samenwerking zijn
geintegreerd in het
Energieakkoord Holland
Rijnland

Benutten financiële middelen,
organisatie- en denkkracht van
de regio

Taken en samenwerking zijn
geintegreerd in het
Energieakkoord Holland
Rijnland

Betreft vooral een lokale
opgave. Blijft energiebesparing
een regionaal speerpunt in de
Regionale Energiestrategie?

Operationeel

Ambtelijk

Subsidie verstrekt aan dit
gelegenheidssamenwerkingsverband door
VNG

Duurzaamheid

Peter Glasbeek

Benutten financiële middelen,
organisatie- en denkkracht van
de regio

Geen overlap.

Uitvoering Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie

Strategisch, tactisch

Ambtelijk en bestuurlijk

Geen

Duurzaamheid

Peter Glasbeek

Ambtelijk en bestuurlijk

Geen (ambtelijk, informeel)

Duurzaamheid

Peter Glasbeek

Geen of samenwerkingsregeling
SP71

Duurzaamheid

Matthijs Huizing

Uitvoering van regionaal
programma Energieakkoord.
Voorbereiding op een Regionale
Energiestrategie.

SER Energieakkoord via
Omgevingsdienst West-Holland

ODWH-gemeenten

Besteden van ontvangen VNGsubsidie voor uitvoering SER
Energieakkoord
(energiebesparing en opwekking bij bestaande bouw)

Klimaatregio

Holland Rijnland

Samenwerken en kennisdelen in
klimaatadaptatie

Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp,
Zoeterwoude, Voorschoten,
Katwijk

Kennis en informatie delen,
afstemmen strategie m.b.t.
energie, klimaat en
duurzaamheid, kansen
indentificeren voor
samenwerking.

Duurzaam inkopen

SP71, Leiden, Leiderdorp,
Zoeterwoude

Afstemming gemeentelijke MVI
Afstemming implementatie MVI ambities en beleidsuitvoering.
beleid SP71 gemeenten
Opzetten gezamenlijke
rapportage richting Rijk.

Rekenkamercommissie

Oegstgeest, Wassenaar,
Voorschoten, LeidschendamVoorburg

De gezamenlijke
Rekenkamercommissie (RKC)
voert onderzoeken uit voor de
gemeenten.

Holland Rijnland gemeenten

Holland Rijnland faciliteert
regionale afstemming en
HR faciliteert ambtelijk en
afstemming met provincie
bestuurlijk platform voor
(Bestuurlijke tafel) en voert
afstemming ruimtelijke
lobby namens gemeenten. Op
ontwikkeling binnen gemeenten. deze schaal zijn de gemeenten
Belangenbehartiging bij
ook gesprekspartner van de
provincie, andere regio’s.
provincie.Het rijk vereist dat
Inhoudelijk advies aan subregio’s gemeenten bij ieder ruimtelijk
(indien gewenst).
besluit ook een regionale
afweging maken en regionaal
afstemmen.

Kwartaaloverleg Duurzaamheid Leidse
Regio

Zie onder Holland Rijnland Bestuur en Middelen.

Overlap met andere
samenwerking

Bestuurlijk overleg hoe ambities
Toekomstvisie Leidse regio
gezamenlijk gerealiseerd kunnen
worden.

Holland Rijnland + Holland
Rijnland-gemeenten + Provincie
Zuid-Holland + ODWH +
Hoogheemraadschap van
Rijnland

Regionaal Energieakkoord via HR

Meerwaarde Samenwerking
voor Oegstgeest

Gezamenlijke agenda en lijn
bepalen.

Gezamenlijke agenda en lijn
bepalen. Kennis delen.
Samenwerking in uitvoering
energietransitie.

Nadere
samenwerkingsafspraken nodig.
Strategisch en operationeel
Zijn nog onvoldoende
bestendigd.

Implementatie MVI is maatregel
in Uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid. Oegstgeest
Geen overlap.
heeft landelijk Manifest MVI
getekend. Er is regionaal MVI
beleid.

De RKC doet onderzoek naar de
Er kunnen door de
doelmatigheid en
samenwerking meer en grotere
doeltreffendheid van het door de
onderzoeken worden gedaan.
gemeente(n) gevoerde beleid.

Geen

Tactisch (opstellen paragraaf) en
operationeel (implementatie)

Leidschendam-Voorburg heeft
aangekondigd te willen
bezuinigen op het budget voor
Operationeel
de RKC. Hierdoor ontstaan
risico’s voor de goede uitvoering
van en het aantal onderzoeken.

Bestuurlijk

Samenwerkings-overeenkomst,
verordening

Ambtelijk en bestuurlijk

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling

Ambtelijk en bestuurlijk

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling

€1,01 euro per inwoner

Griffie

NATUUR EN LANDSCHAP

Holland Rijnland - Ruimtelijke ordening

Holland Rijnland - Natuur, Landschap en
Holland Rijnland gemeenten
Recreatie

Holland Rijnland werkt
momenteel aan een nieuwe
Het rijk vereist dat gemeenten
Binnen het project Hart van
meerjarige regionale agenda.
bij ieder ruimtelijk besluit ook
Holland is een regionale
Daarin satat ook opgenomen dat
een regionale afweging maken
omgevingsvisie opgesteld door -wanneer de gemeenten
en regionaal afstemmen.
10 van de HR-gemeenten.
hiermee instemmen - er gewerkt
Daarvoor wordt de schaal van
Momenteel wordt gewerkt aan kan worden aan een integraal
Strategisch, tactische
Holland Rijnland gebruikt; de
kaarten die inzicht moeten
ruimtelijk afwegingskader,
samenwerking
Leidse regio is een te kleine
geven in de ruimteclaims die
waarin de opbrengsten van Hart
schaal. Denk bijvoorbeeld aan de voor het gebied Holland rijnland van Holland een plek krijgen. Dit
bedrijventerreinen en
gelden (naar verwachting eind
integraal ruimtelijk
woningbouw.
2019 gereed).
afwegingskader geeft richting
aan besluitvorming over
ruimtegebruik.

Maakt deel uit van RIF. Basis
voor afsluiten
Realisatie projecten landschap, Cofinanciering. Thema's
uitvoeringsovereenkomsten met recreatie, natuur. Cofinanciering overstijgen voor een deel de
landschapstafels, waaronder
vanuit RIF
gemeentegrens
Leidse Ommelanden.

Qua thema's overlap met Leidse Regionaal groenprogramma is
Ommelanden
verlengd tot en met 2024

Tactische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering,
Strategische samenwerking

RIF-bijdrage.

Ruimtelijke Structuur

Peter Glasbeek

Groen en Water

Matthijs Huiizng
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Naam samenwerking

Samenwerkingspartners

Informatie over de
samenwerking

Taken samenwerking

Versterken kwaliteit recreatieve
groengebieden bij stedelijke
Uitvoeringsprogramma
omgeving, groenrecreatieve
routes, biodiversiteit.

Leidse Ommelanden

Leidse regio totaal, Teylingen,
Kaag en Braassem, Katwijk

Omgevingsdienst West-Holland

Oegstgeest, Alphen aan den Rijn,
Hillegom, Kaag en Braassem,
Omgevingsdienst voor het
Leiden, Leiderdorp, Lisse,
uitvoeren van de gemeentelijke
Nieuwkoop, Noordwijk,
milieutaken
Teylingen, Zoeterwoude,
Provincie Zuid-Holland

Meerwaarde Samenwerking
voor Oegstgeest

Cofinanciering. Thema's
overstijgen voor een deel de
gemeentegrens

Voert milieutaken voor ons uit
en adviseert t.a.v een aantal
omgevingsaspecten

Overlap met andere
samenwerking

Tussen Holland Rijnland en
Leidse Ommelanden is geen
overlap in de zin, dat Leidse
Ommelanden een
uitvoeringsprogramma is waarin
projecten worden uitgevoerd (op
schaalniveau van 8 gemeenten).
Holland Rijnland is het gremium
voor bestuurlijke en ambtelijke
afstemming m.b.t. groene
leefomgeving, en beheert het
groenprogramma (RIF).

Ontwikkelingen

LO is met provincie in gesprek
over verlenging
uitvoeringsprogramma met een
jaar. Daarnaast is het de
bedoeling hier dmv een nieuw
uitvoeringsprogramma een
vervolg aan te geven.

zowel op het gebied van
Omgevingswet, mogelijk een
gezondheid (GGD) als veiligheid
andere rol
(veiligheidsregio)

Aard van samenwerking

Ambtelijk en bestuurlijk

Samenwerkingsovereenkomst,
uitvoeringsovereenkomst

Uitbesteding van taken

Ambtelijk en bestuurlijk

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling

Ambtelijk en bestuurlijk

Geen, deze ontbreekt totdat de
Omgevingswet in werking
treedt. De Omgevingswet
vereist deze vorm van
samenwerking. Het Ministerie
van BZK verkent samen met een
aantal deelnemers van Hart van
Holland hoe in de toekomst de
gemeentegrensoverschrijdende
opgaven in het kader van de
Omgevingswet. Doel van het
BZK-onderzoek is nagaan hoe
netwerksamenleving en
overheid beter met elkaar
kunnen worden verbonden. De
Omgevingswet vereist
gebiedsgericht en opgavegericht
samenwerken. Ieder opgave
kent zijn eigen
samenwerkingsverband. Hoe
organiseer je de democratische
legitimiteit in de complexe
beslutivormingsprocessen die
hiermee samenhangen.

Ambtelijk en bestuurlijk

geen

Ambtelijk en bestuurlijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Door middel van ontwerpend
onderzoek verkennen regionale
opgaven, oplossingsrichtingen
en utivoeringsstrategieën
(omgevingsagenda).

Regiogemeenten Omgevingswet

Leiden, Leiderdorp,
Zoeterwoude, Katwijk,
Voorschoten, Oegstgeest

Regionaal overleg over de
implementatie van de
Omgevingswet en de
samenwerkingsmogelijkheden
hierin.

Kennis en ervaring uitwisselen

Inspiratiebron

Schipholraad

In de raad zijn meer dan 40
gemeenten
vertegenwoordigd in de
omgeving van Schiphol.
Oegstgeest valt onder Cluster
Zuid-West: Kaag en Braassem,
Alphen aan de Rijn, Hillegom,
Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Noordwijk, Oegstgeest en
Teylingen

Zaken rondom de ontwikkeling
van Schiphol bespreken die
effect hebben op de omgeving

alle vraagstukken, belangen en
partijen rond de ontwikkeling
van Schiphol en omgeving bij
elkaar komen

Gezamenlijk werken aan de
belangenbehartiging van de
regio bij de ontwikkeling van
luchtvaart en luchthaven in
relatie tot de omgeving

Oegstgeest levert niet langer de
bestuurlijk vertegenwoordiger Strategisch
namens het cluster zuidwest.

De besluitvorming over Schiphol
vindt voornamelijk plaats in het
College van Advies van de
ORS. Zij adviseren rechtstreeks
aan de minister van I&W.

Alle vraagstukken, belangen en
partijen rond de ontwikkeling
van Schiphol en omgeving bij
elkaar komen

Gezamenlijk werken aan de
belangenbehartiging van de
regio bij de ontwikkeling van
luchtvaart en luchthaven in
relatie tot de omgeving

Strategisch

Bestuurlijke regiegroep
Schiphol: Het BRS bestaat uit de
provincies en gemeenten die
geheel of gedeeltelijk binnen de
48Lden contour liggen. Het
college voor advies bestaat uit
een delegatie van het Rijk,
Deelname aan College voor advies en de Bestuurlijke Regie Schiphol,
Bestuurlijke regiegroep Schiphol
bewoners, KLM,
Luchtverkeersleiding Nederland
(LVNL), Schiphol en de Board of
Airline Representatives In the
Netherlands (BARIN),
VNO-NCW West en de
Milieufederatie Noord-Holland

Geen

Juridische Basis Samenwerking

Samenwerking in de uitvoering

Holland Rijnland werkt
momenteel aan een nieuwe
meerjarige regionale agenda.
Binnen het project Hart van
Daarin satat ook opgenomen dat
Holland is een regionale
-wanneer de gemeenten
omgevingsvisie opgesteld door hiermee instemmen - er gewerkt
10 van de HR-gemeenten.
kan worden aan een integraal
Voert geen taken uit. Er wordt
Voortdurend in gesprek zijn over Momenteel wordt gewerkt aan ruimtelijk afwegingskader,
Strategische samenwerking,
samengewerkt door collega's
complexe regionale opgaven
kaarten die inzicht moeten
waarin de opbrengsten van Hart Tactische samenwerking
van de deelnemende gemeenten
geven in de ruimteclaims die
van Holland een plek krijgen. Dit
voor het gebied Holland rijnland integraal ruimtelijk
gelden (naar verwachting eind
afwegingskader geeft richting
2019 gereed).
aan besluitvorming over
ruimtegebruik. (zie ook onder
Holland Rijnland - Ruimtelijke
ordening).

Leidse Regio totaal, Kaag en
Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040
Braassem, Katwijk, Noordwijk,
Leidse Regio (Hart van Holland)
Teylingen, Wassenaar

Niveau van samenwerking

Strategische samenwerking en
samenwerking in uitvoering

Bestuurlijk

Financiele bijdrage Oegstgeest
in 2019 (volgens begroting)

Bijdrage programmakosten
€5.000,-.

Beleidsthema

Groen en Water

388000 Ruimtelijke Structuur, Milieu

geen

Portefeuillehouder(s)

Matthijs Huizing

Peter Glasbeek

Ruimtelijke Structuur

Peter Glasbeek

Ruimtelijke structuur

Peter Glasbeek

Milieu

Peter Glasbeek

Peter Glasbeek

Overzicht samenwerkingen gemeente Oegstgeest
Versie: 10 juli 2019
De verbonden partijen zijn paars aangegeven. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin we als gemeente Oegstgeest een bestuurlijk en financieel belang hebben. Deze zijn ook opgenomen in de P&C-documenten.

Naam samenwerking

Samenwerkingspartners

Informatie over de
samenwerking

Taken samenwerking

Strategische samenwerkingsagenda
Hoogheemraadschap van Rijnland

Hoogheemraadschap van
Rijnland

Het watersysteem
klimaatbestendig en robuust te
houden: wateroverlast
tegengaan, de waterkwaliteit op Uitvoeringsprogramma
peil te houden en recreatie in en
rondom water mogelijk te
houden.

Rekenen in de afvalwaterketen

Oegstgeest, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Teylingen,
Zoeterwoude

Gezamenlijke berekeningen
rioolstelsels binnen de
zuiveringskring Katwijk. In de
Leidse Regio samenwerking in
de afvalwaterketen.

nvt

Samenwerken in de Afvalwaterketen

Leiden, Leiderdorp,
Zoeterwoude, werkorganisatie
Duivenvoorden en
Hoogheemraadschap van
Rijnland

Samenwerking op het gebied van
nvt
rioolbeheer

BREEAM certificering BSP

Oegstgeest, Leiden, Universiteit, Certificering duurzame
Hoogheemraadschap Rijnland
gebiedsontwikkeling

Groenbeheer Bio Science Park

Oegstgeest, Leiden

Inzameling restafval GFT, glas en papier

Oegstgeest, Leiden,
Zoeterwoude

Inzameling restafval, GFT, glas
en papier.

Inzameling restafval, GFT, glas
en papier.

Oegstgeest en Bouwfonds

De gemeente Oegstgeest treedt
samen met
samenwerkingspartner
Bouwfonds op als vennoot in een
vennootschap
onder firma.

Het ontwikkelen en realiseren
van het plangebied NieuwRhijngeest, deelplan Oegstgeest
aan de Rijn.

Leiden en Oegstgeest

Meerwaarde Samenwerking
voor Oegstgeest

Draagt bij aan gemeentelijke
doelstellingen op gebied van de
leefkwaliteit

Overlap met andere
samenwerking

Ontwikkelingen

Aard van samenwerking

Niveau van samenwerking

Juridische Basis Samenwerking

Samenwerkingsovereenkomst,
uitvoeringsovereenkomst

Afstemming beleid en uitvoering
nvt
voor algehele afvalwaterketen

Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

nvt

nvt

Riolering

Peter Glasbeek

Afstemming beleid en uitvoering
nvt
voor algehele afvalwaterketen

Alle partijen gezamenlijk hebben
het integraal waterketenplan
Samenwerking in de uitvoering
opgesteld en 'individueel'
vastegesteld.

Ambtelijk

nvt

nvt

Riolering

Peter Glasbeek

Tactische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering,
Strategische samenwerking

Ambtelijk

Duurzaam ontwikkeld Bio
Science Park, dit is aantrekkelijk
voor bedrijven en draagt bij aan
gemeenttelijke doelstellingen op
gebied van de leefkwaliteit

Peter Glasbeek

Groen en Water

Uitvoering wettelijke taak
afvalinzameling

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling

strategische samenwerking en
samenwerking in uitvoering

Ambtelijk en bestuurlijk

Verbonden partij

Project en bestemmingsplan met
als doel een brug te realiseren
als tweede volwaardige
ontsluiting van de wijk
Poelgeest.

Project en bestemmingsplan.

Ambtelijk en bestuurlijk

Bestuursovereenkomst uit 2016

Herontwikkeling gebied rondom kasteel
Leiden en Oegstgeest
Endegeest

De gemeente Leiden is eigenaar
van het kasteel heeft
medewerking verzocht aan
verkoop.

Ruimtelijke procedure

Uitvoering taken archeologie

Oegstgeest, Leiden

Uitvoering van de taken op het
gebied van archeologie

Adviseert op het gebied van
archeologie en
vertegenwoordigt onze
gemeente in het LIMES-overleg

Oegstgeest, Dunea

Het bestuur bestaat uit één lid
dat niet afkomstig uit
Oegstgeest. De gemeente is
aandeelhouder.

Alliander NV

Geografische beheerdata

Dunea NV

Portefeuillehouder(s)

Ambtelijk en bestuurlijk

Ambtelijk en bestuurlijk

Project Brug Poelgeest

Beleidsthema

Strategisch, tactisch en
operationeel

Geen overlaap

Uitbesteding van taken

VOF Oegstgeest aan de Rijn

Financiele bijdrage Oegstgeest
in 2019 (volgens begroting)

nvt

nvt

Oegstgeest heeft deze expertise Er is overlap met de invoering
niet zelf in huis.
van de Omgevingswet.

nvt

Matthijs Huizing

Ruimtelijke Structuur

Peter Glasbeek

Ruimtelijke structuur

Peter Glasbeek

Ruimtelijke structuur

Peter Glasbeek

Ruimtelijke Structuur

Peter Glasbeek

Ambtelijk

Privaatrechtelijke overeenkomst

Dunea produceert en levert aan
circa 1,2 miljoen klanten goed en
betrouwbaar drinkwater, in het Winst uit aandelen
westelijk deel van
Zuid-Holland.

Ambtelijk en bestuurlijk

Verbonden partij

nvt

Groen en Water

Matthijs Huizing

Oegsteest, Alliander

De raad van bestuur bestaat uit
drie leden, waarvan er geen
afkomstig zijn uit Oegstgeest. De
gemeente Oegstgeest is
aandeelhouder.

Via energienetwerken zorgt
Alliander voor de distributie van
Winst uit aandelen
gas en elektriciteit in een groot
deel van Nederland.

Ambtelijk en bestuurlijk

Verbonden partij

nvt

Groen en Water

Matthijs Huizing

Oegstgeest, Leiden

Beheer geografische beheerdata

Beheer georgrafische
beheerdata

Ambtelijk

n.n.b

nvt

Wegen, straten en pleinen

Peter Glasbeek

Grotere expertise,
synchoniseren georgrafisch
datasysteem

VRIS

Uitbesteding van taken

680000 Reiniging

Matthijs Huizing

nvt

Samenwerking in de uitvoering

Overzicht samenwerkingen gemeente Oegstgeest
Versie: 10 juli 2019
De verbonden partijen zijn paars aangegeven. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin we als gemeente Oegstgeest een bestuurlijk en financieel belang hebben. Deze zijn ook opgenomen in de P&C-documenten.

Naam samenwerking

Samenwerkingspartners

Informatie over de
samenwerking

Taken samenwerking

Meerwaarde Samenwerking
voor Oegstgeest

Overlap met andere
samenwerking

Ontwikkelingen

Aard van samenwerking

Niveau van samenwerking

Juridische Basis Samenwerking

Financiele bijdrage Oegstgeest
in 2019 (volgens begroting)

Beleidsthema

Portefeuillehouder(s)

SOCIALE INFRASTRUCTUUR

RDOG

De meerwaarde voor
Oegstgeest ligt op twee vlakken.
Enerzijds kan door het
samenwerkingsverband slimmer,
Zij voeren de Wet publieke
efficiënter en daarmee
Alphen aan den Rijn, Bodegravengezondheid (Wpg) uit (52
goedkoper worden ingekocht.
Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag De RDOG Hollands Midden
wettelijke taken). Daarnaast
Anderzijds, als het
en Braassem, Katwijk,
bewaakt, beschermt en
voeren zij het wettelijk
samenwerkingsverband er niet
Krimpenerwaard, Leiden,
bevordert de gezondheid en het
Voor zover bekend is er geen
Op dit moment spelen er geen
verplichte Toezicht uit op de
zou zijn dan is het voor een
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
welbevinden van de burgers in
sprake van overlap of dubbelling ontwikkelingen die van invloed
Wet maatschappelijke
kleine gemeente onmogelijk om
Noordwijk, Noordwijkerhout,
de regio Hollands Midden in
met andere activiteiten.
zijn op de samenwekring.
ondersteuning (Wmo). Op grond op alle taken die de GGD
Oegstgeest, Teylingen,
zowel reguliere als
van de participatiewet keuren zij uitvoert grip te houden. Binnen
Voorschoten, Waddinxveen,
crisisomstandigheden.
gemeentelijke cliënten t.a.v. hun de samenwerking zijn dergelijke
Zoeterwoude, Zuidplas
arbeidscapaciteiten.
taken te verdelen (sub regionaal
of regionaal). Specifiek bijdragen
aan onze beleidsdoelstellingen
doet het samenwerkingsverband
niet.

Uitbesteding van taken

Ambtelijk en bestuurlijk

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling

Ambtelijk governance team RDOG

Alphen aan den Rijn, BodegravenReeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag
en Braassem, Katwijk,
Krimpenerwaard, Leiden,
Ambtelijk voorbereiden
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
bestuurlijke overleggen RDOG
Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten, Waddinxveen,
Zoeterwoude, Zuidplas

Tactische samenwerking

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Regionaal Beleidsoverleg Jeugd

Holland Rijnland gemeenten

Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Leids regioteam jeughdhulp

Gezamenlijke met de Leidse
Leidse regio-gemeenten (Leiden, Het subregionaal vormgeven van
regio gemeenten de
Leiderdorp, Oegstgeest,
het stelsel jeugdhulp. Actieve rol
doorontwikkeling van de
Zoeterwoude)
in de beleidsopstelling
Jeugdhulp vormgeven.

Ambtelijk opdrachtgeversoverleg
Jeugdhulp Holland Rijnland

Holland Rijnland gemeenten

Voorbereiding besluitvorming
PHO Maatschappij

Beinvloeding medebepalend
voor besluiten PHO

OOGO Passend Onderwijs

Leidse regio Totaal

Overeenstemming tussen
gemeenten en onderwijs inzake
Bestuurlijk tussen gemeenten en
Wettelijke taak. Aansluiting
plannen jeugdhulp en
SWV's.
onderwijs en jeugdhulp
ondersteuningsplannen passend
onderwijs

Ambtelijk overleg onderwijs Leidse
Regio

Leidse regio-gemeenten (Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest,
Ambtelijk overleg
Zoeterwoude)

nvt

Overleg passend onderwijs en jeugd

Leidse Regio totaal

Ambtelijk overleg

Gezamenlijke inzet educatiemiddelen
(WEB)

Leidse regio, Duin- en
Bollenstreek

Leiden is trekker en
centrumgemeente

Beleid t.a.v. Leerplicht en voorkomen
voortijdig schooluitval

Holland Rijnland gemeenten

Het Regionaal Bureau Leerplicht
Ambtelijke en bestuurlijk
(valt onder Holland Rijnland)
overleg over beleid en uitvoering
voert wettelijke taken in kader
leerplicht en RMC.
van leerplicht en RMC uit.

Regionaal Overleg Inspectie
Kinderopvang

Gemeente regio Hollands
Midden, GGD Hollands Midden, Ambtelijk overleg
VNG, DUO

Huisvesting van de Leo Kannerschool

Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp,
Teylingen

AO Kunst en Cultuur (Educatie)

Afgevaardigden: ambtenaren
Holland Rijnland gemeenten

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg,
Jeugd en Onderwijs, Veiligheid

Jan Nieuwenhuis

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg,
Jeugd en Onderwijs, Veiligheid

Jan Nieuwenhuis

Jeugd en Onderwijs

Jan Nieuwenhuis

50000 Jeugd en Onderwijs

Jan Nieuwenhuis

€ 1.176.000

Gezamenlijke beleidsopstelling,
inkoop, samenwerking en
uitvoering

Afstemming, tactische en
strategische samenwerking

Nee

nvt

Afstemming, besluitvorming,
tactische en strategische
samenwerking.

Ambtelijk

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling

Jeugd en Onderwijs

Jan Nieuwenhuis

Nee

nvt

Tactische samenwerking

Bestuurlijk

Wettelijk verplicht met Leidse
Regio

Jeugd en Onderwijs

Jan Nieuwenhuis

nee

nvt

Tactische en strategische
samenwerking

Ambtelijk

Geen

nvt

Jeugd en Onderwijs

Jan Nieuwenhuis

Gezamenlijk met Leidse regio
Wettelijke taak. Aansluiting
voorbereiden bestuurlijk overleg
onderwijs en jeugdhulp
passend onderwijs en jeugd

Gedeelteijk met ambtelijk
overleg jeugd en onderwijs HR

nvt

Tactische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Wettelijk verplicht met Leidse
Regio

nvt

Jeugd en Onderwijs

Jan Nieuwenhuis

Uitvoering/ besteding WEB
gelden vormgeven

Nee

nvt

Tactische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk en bestuurlijk

Wettelijk

Leiden krijgt als
centrumgemeente de middelen
hiervoor

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Het Regionaal Bureau Leerplicht
(valt onder Holland Rijnland)
Nee
voert wettelijke taken in kader
van leerplicht en RMC uit.

Nee

Uitbesteding uitvoering,
tactische samenwerking

Ambtelijk en bestuurlijk

basis is leerplichtwet, regionale
samenwerking RMC verplicht

Bijdrage maakt onderdeel uit
van begroting van Holland
Rijnland

Jeugd en Onderwijs

Jan Nieuwenhuis

nvt

Uitwisselen kennis, ideeen en
vaardigheden

nee

nvt

Thematische samenwerking

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
nvt
kennis, ideeen en vaardigheden)

Jeugd en Onderwijs

Jan Nieuwenhuis

Ambtelijk overleg

nvt

Uitwisselen kennis en
ontwikkelingen

nee

nvt

Afstemming, tactische en
strategische samenwerking

Ambtelijk en bestuurlijk

Geen (overleg, uitwisseling van
nvt
kennis, ideeen en vaardigheden)

Jeugd en Onderwijs

Matthijs Huizing

Holland Rijland gemeenten

Ambtelijk overleg

Op projectbasis regionale
subsidieaanvragen

Uitwisseling kennis en
ontwikkelingen

Overleg met CmK overleg

Ontwikkeling cultuurprofiel Den Afstemming, tactische en
Haag en Leiden
strategische samenwerking

Ambtelijk en bestuurlijk

Maakt onderdeel uit van de
Geen (overleg, uitwisseling van
begroting/taken Holland
kennis, ideeen en vaardigheden)
Rijnland

Kunst en Cultuur en Sport

Matthijs Huizing

Overleg Kunst en Cultuur Leidse Regio

Leiden, Leiderdorp,
Zoeterwoude, Oegstgeest

Informatie-uitwisseling over
lokale en subregionale kunst en
cultuur

nvt

Uitwisseling kennis en
ontwikkelingen, organiseren
netwerk-bijeenkomsten

Soms dubbeling met AO Kunst
en Cultuur

Afstemming, tactische en
strategische samenwerking

Ambtelijk en bestuurlijk

Geen (overleg, uitwisseling van
nvt
kennis, ideeen en vaardigheden)

Kunst en Cultuur en Sport

Matthijs Huizing

Bibliotheek Bollenstreek

Oegstgeest, Lisse, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Teylingen

Ambtelijk en bestuurlijk overleg
over de inhoudelijke koers van
nvt
de bibliotheek

Afstemming meerjarenvisie van
Bibliotheekwerk

nee

Afstemming, besluitvorming,
tactische en strategische
samenwerking.

Ambtelijk en bestuurlijk

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling,
wet stelsel
bibliotheekvoorziening

Kunst en Cultuur en Sport

Matthijs Huizing

Uitwisseling kennis en
ontwikkelingen

Besteding van WEB gelden
vormgeven

Samenwerking is gericht op
Bollenstreek, niet de Leidse
regio

Overzicht samenwerkingen gemeente Oegstgeest
Versie: 10 juli 2019
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Naam samenwerking

Samenwerkingspartners

Informatie over de
samenwerking

Taken samenwerking

Meerwaarde Samenwerking
voor Oegstgeest

Overlap met andere
samenwerking

Ontwikkelingen

Aard van samenwerking

Niveau van samenwerking

Juridische Basis Samenwerking

Financiele bijdrage Oegstgeest
in 2019 (volgens begroting)

Beleidsthema

Portefeuillehouder(s)

Regionaal vakoverleg sportambtenaren

Leidse Regio totaal, Lisse,
Katwijk, Teylingen, Noordwijk,
Hillegom, Noordwijkerhout,
Kaag en Braassem, Nieuwkoop,
Alphen aan den Rijn

Informatie uitwisseling over
landelijke ontwikkelingen en
lokale beleidsaanpak sport.

nvt

Deskundigheidsbevordering
door kennnisuitwisseling

nee

nee

Afstemming, tactische en
strategische samenwerking

Ambtelijk

Geen (uitwisseling van kennis,
ideeen en vaardigheden)

nvt

Kunst en Cultuur en Sport

Jan Nieuwenhuis

Subregionaal vakoverleg
sportambtenaren

Leiden, Leiderdorp,
Zoeterwoude, Oegstgeest

Informatie-uitwisseling over
lokale en subregionale
sportaangelegenheden.

nvt

Uitwisselen kennis, ideeen en
vaardigheden

nee

mogelijk in verband met
samenwerkin
gehandicaptensport

Afstemming, tactische en
strategische samenwerking

Ambtelijk

nvt

nvt

Kunst en Cultuur en Sport

Jan Nieuwenhuis

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest,
Zoeterwoude

Huidige contracten in het kader
van de Wmo voor o.a.
begeleiding en huishoudelijke
ondersteuning zijn tot stand
gekomen via het proces van
Bestuurlijk Contracteren. In dit
proces wordt met regelmaat
overleg gevoerd met de
contractpartijen om zodoende in
overeenstemming te blijven over
de inhoud.

Deze samenwerking voert niet
specifiek taken uit voor
Oegstgeest maar meer voor de
Leidse Regio. De contacten met
contractpartijen worden
regelmatig belegd in
OverlegTafels. Hier wordt
gesproken over de inhoud, de
tarieven en de toekomstige
ontwikkelingen.

Leidse Regio, Katwijk en
Voorschoten Wassenaar

verdelen werkzaamheden in
voorbereiding op aanbesteding

In de Leidse regio wordt op het
gebied van de individuele
voorzieningen gezamenlijk
ingekocht. Landelijke
ontwikkelingen (wetgeving
AMvB's etc. worden op Leidse
regio niveau aangepast.
Verordeningen en Beleidsregels
worden in gezamenlijkheid
opgesteld.

Leidse Regio totaal

Het beheer van de Wmo
contracten is ondergebracht in
een DVO met SP71. Zij
verzorgen de contacten met de
aanbieders, grijpen in bij
klachten, etc.

Het contractbeheer wordt door
SP71 uitgevoerd. Dit betekent
dat er een adequate controle is
op de uitvoering van de Wmo
binnen de gesloten contracten.
Dit houdt de partijen scherp op
de inhoud en komt de leveringen
van zorg en ondersteuning ten
goede.

Leidse Regio totaal

verdelen werkzaamheden .

Deze samenwerking voert niet
specifiek taken uit voor
Oegstgeest maar meer voor de
Leidse Regio. De contacten met
contractpartijen worden
regelmatig belegd in
OverlegTafels. Hier wordt
gesproken over de inhoud, de
tarieven en de toekomstige
ontwikkelingen.

Leidse Regio totaal

In de Leidse regio wordt op het
gebied van de individuele
voorzieningen gezamenlijk
Op ambtelijk niveau wordt in de ingekocht. Landelijke
Leidse Regio samengewerkt om ontwikkelingen (wetgeving
genoemde producten tot stand AMvB's etc. worden op Leidse
te laten komen.
regio niveau aangepast.
Verordeningen en Beleidsregels
worden in gezamenlijkheid
opgesteld.

Ontwikkelovereenkomst bestuurlijk
contracteren Wmo

Inkoop Wmo voorzieningen

Contractbeheer Wmo gezamenlijke
beheersorganisatie WMO

Werkgroep "evaluatie bestuurlijk
contracteren Wmo

AVO individuele voorzieningen WMO
(afstemming verordeningen,
beleidsregels)

de meerwaarde voor Oegstgeest
ligt vooral in de aanvullende
samenwerking in de Leidse
Er is geen overlap
Regio en daarmee verdeling van
verantwoordelijkheden.

De ontwikkelovereenkomst en
de daarbij behoorende
bestuurlijke contracten en wijze
van samenwerking is op dit
moment punt van discussie. In de
Samenwerking in de uitvoering
Leidse regio wordt deze wijze
van contracteren nu
geëvalueerd. De kans bestaat
dat er een andere vorm van
inkoop wordt voorgesteld.

Ambtelijk en bestuurlijk

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Gezamenlijk (Europees) inkopen
heeft vooral voordeel t.a.v. de
prijs. Vanuit het ambtelijk
overleg worden de taken t.a.v.
aanpassingen van wet- en
regelgeving, onderling verdeeld.
De samenwerking draagt niet
specifiek bij aan de
doelstellingen.

Per 2021 wordt de
Maatschappelijke Zorg
(Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang) een
lokale verantwoordelijkheid die
nu nog bij de Centrum Gemeente Strategisch en operationeel
ligt. Om deze taken goed uit te
kunnen voeren is voorgesteld de
ambtelijke en bestuurlijke
samenwerking binnen de Leidse
Regio te intensiveren.

Ambtelijk

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Heel af en toe is er overlap met
het ambtelijk overleg Zorg en
Welzijn in Holland Rijnland
(denk aan de Regiotaxi o.a.)

Contractbeheer draagt bij aan de
gemeentelijke doelstelling om
vooral controle te houden over Er is geen overlap
de kosten die gemoeid gaan met
de uitvoering van de Wmo.

SP71 is bezig met de nadere
uitwerking van de consequenties
die horen bij de
doordecentralisatie van de
Maatschappelijke Zorg (zie
Samenwerking in de uitvoering
onder AVO individuele
voorzienigen (rij 67). Is het
mogelijk om de samenwerking te
intensiveren en welke
consequenties heeft dat dan?

de meerwaarde voor Oegstgeest
ligt vooral in de aanvullende
samenwerking in de Leidse
Er is geen overlap
Regio en daarmee verdeling van
verantwoordelijkheden.

De ontwikkelovereenkomst en
de daarbij behoorende
bestuurlijke contracten en wijze
van samenwerking is op dit
moment punt van discussie. In de
Strategisch en operationeel
Leidse regio wordt deze wijze
van contracteren nu
geëvalueerd. De kans bestaat
dat er een andere vorm van
inkoop wordt voorgesteld.

Ambtelijk en bestuurlijk

Op verzoek van bestuur Leidse
Regio evvalueren

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Gezamenlijk (Europees) inkopen
heeft vooral voordeel t.a.v. de
prijs. Vanuit het ambtelijk
overleg worden de taken t.a.v.
aanpassingen van wet- en
regelgeving, onderling verdeeld.
De samenwerking draagt niet
specifiek bij aan de
doelstellingen.

Per 2021 wordt de
Maatschappelijke Zorg
(Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang) een
lokale verantwoordelijkheid die
nu nog bij de Centrum Gemeente Samenwerking in de uitvoering
ligt. Om deze taken goed uit te
kunnen voeren is voorgesteld de
ambtelijke en bestuurlijke
samenwerking binnen de Leidse
Regio te intensiveren.

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Heel af en toe is er overlap met
het ambtelijk overleg Zorg en
Welzijn in Holland Rijnland
(denk aan de Regiotaxi o.a.)

Overzicht samenwerkingen gemeente Oegstgeest
Versie: 10 juli 2019
De verbonden partijen zijn paars aangegeven. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin we als gemeente Oegstgeest een bestuurlijk en financieel belang hebben. Deze zijn ook opgenomen in de P&C-documenten.

Naam samenwerking

Samenwerkingspartners

Informatie over de
samenwerking

Taken samenwerking

Jaarlijks terugkerend onderzoek
onder de Wmo cliënten. Het
onderzoek wordt in ieder geval
door de Leidse regiogemeenten
gezamenlijk ingekocht. Vaak
sluiten andere gemeente aan
wat kostenreductie tot gevolg
heeft.

Cliënt Ervaringsonderzoek Wmo

Leidse Regio, Leidse Regio totaal

Wettelijk verplicht onderzoek
uitzetten en evaluteren

Ambtelijk Overleg Zorg en Welzijn (en
Wmo)

Holland Rijnland gemeenten

Voorbereiden besluitvorming in
PHO Sociale agenda op het
Regionale afstemming Wmo
gebied van Wmo (bv
onderwerpen
specialistenpool MEE, klachten
coordinator Wmo, e.d.)

Ambtelijk overleg 3D

Leidse Regio totaal

Samenwerking van
teammanagers Sociale Zaken

Werkgroep "uitvoeringsprogramma
maatschappelijke zorg"

Decentralisatie Maatschappelijke Zorg
(2021)

Oegstgeest neemt deel in de
projectgroep Maatschappelijke
Zorg Leidse Regio. Holland
Rijnland is opgedeeld in 3 sub
regio's als het gaat om de
Maatschappelijke Zorg. De
genoemde werkgroep bestaat
nog omdat de taken van de MZ
nog niet zijn
doorgedecentraliseerd van de
centrum gemeente naar de
lokale gemeente(n).

Holland Rijnland gemeenten

ambtelijke inzet binnen diverse
werkgroepen

Leidse regio, inclusief
Voorschoten

Overleg in subregio Leiden in het
kader van de maatschappelijke
Uitwerking decentralisatie
zorg waaronder Beschermd
opgave
wonen en Maatschappelijke
Opvang

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Holland Rijnland gemeenten
(OGGZ)

Meerwaarde Samenwerking
voor Oegstgeest

Het is een wettelijk verplicht
onderzoek en levert informatie
over wijze waarop de inwoners
van Oegstgeest hun eventuele
Wmo voorzieningen ervaren en
hoe zij het contact met de
gemeentelijke organisatie
beoordelen.

Overlap met andere
samenwerking

Af en toe vindt er gelijktijdig
onderzoek plaats naar andere
Wmo voorzieningen of heeft de
GGD gelijkluidende vragen
gesteld in haar
gezondheidsmonitor. Ook het
Burgeronderzoek kent soms
dubbelingen als het gaat om de
vragen.

Betrer op de hoogte van de
Er is ook sub regionaal Wmo
ontwikkelingen op het gebied
overleg waardoor dubbelingen
van de Wmo. Uitwissleing kennis
mogelijk zijn.
en ontwikkelingen.

Ontwikkelingen

Aard van samenwerking

Geen ontwikkelingen te
verwachten.

Thematische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering

Geen ontwikkelingen te
verwachten.

Afstemming en tactische
samenwerking

Afstemming, tactische en
strategische samenwerking

Ook in regionaal verband wordt
op dit onderwerp
samengewerkt. Holland Rijnland Decentralisatie moet eind 2020
gemeenten werken samen i.v.m. afgerond zijn.
overname taken van centrum
gemeente Leiden.

OGGZ beleid en uitvoering
wordt afgestemd en waar nodig
regionaal bepaald (lokaal waar
het kan regionaal waar dat een
meerwaarde heeft)

Juridische Basis Samenwerking

Portefeuillehouder(s)

Jan Nieuwenhuis

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Ambtelijk en bestuurlijk

Decentralisatie van de
maatschappelijke zorg
waaronder Beschermd Wonen

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Strategische samenwerking en
tactische samenwerking in de
uitvoering

Ambtelijk en bestuurlijk

Nog niet bekend

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Tactische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Wettelijk verplichte aanpak op
onderdeel wet verplichte GGZ
en veiligheidshuis

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg
alsmede Veiligheid

Emile Jaensch (bestuurlijk
trekker voor de regio)

nvt

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

geen

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

61000 Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Ontwikkeling zorg en-veiligheidshuis

Hollands Midden en Midden
Holland

Synchroniseren van
werkprocessen zorg en
veiligheid

complexe casuistiek oplossen
doormiddel van samenwerking

Overleg Leidse regio
mantelzorgondersteuning en
vrijwilligersbeleid

Leiden, Leiderdorp,
Zoeterwoude

informeel overleg over
vrijwilligersbeleid en
manterlzorgondersteuning

Overleg ca 4x per jaar

Uitwisseling en afstemming mbt
genoemde beleidsvelden.
Nee
Samenwerking op de dag van de
mantelzorg

Leiderdorp heeft een andere
subsidiepartner voor
manterzorgondersteuning
gekregen

Strategische samenwerking en
samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Holland Rijnland gemeenten

Gewerkt wordt aan
beleidsontwikkeling en
harmonisatie van beleid op het
gebied van werk & inkomen.

Holland Rijnland draagt zorg
voor o.a. beleidsvorming en
samenwerking tussen regionale
partners zoals onderwijs en
UWV

Het zou heel ineffiecient zijn om
met dergelijke regionale partijen
Heeft vooral raakvlakken met
ieder afzonderlijk afspraken te
maken. Tevens is van belang dat onderwijs en economie
naar werkgevers er een
eenduidig beleid is.

Nee

Strategische samenwerking,
Tactische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk en bestuurlijk

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling

Hillegom, Katwijk, Lisse,
Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Wassenaar

De Gemeenschappelijke
Regeling Kust-, Duin- en
Bollenstreek is de Sociale
de GR KDB zorgt voor
Werkvoorziening voor de
werkgelegenheid voor inwoners
huidige Wsw populatie van de
met een indicatie WSW
gemeente Oegstgeest. Zij bieden
werk via eigen organisatie en
detacheringen/begeleid werken.

Kan niet worden stopgezet
omdat dit gevolgen heeft voor
Ja met die met DZB
het dienstverband van de WSWers

Er komen geen nieuwe WSW-ers
meer bij sinds 1/1/2015. Door
natuurlijk verloop zal deze
Uitbesteding van taken
samenwerking uiteindelijk
aflopen

Ambtelijk en bestuurlijk

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling

KDB/Maregroep

Beleidsthema

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Oegstgeest heeft ook te maken
met vraagstukken op het snijvlak
van zorg en veiligheid (personen
met verward gedrag). Daarnaast
Nee
zijn er ook veel instellingen in
Oegstgeest gevestigd.
Oegstgeest is trekker van het
project

Holland Rijnland - participatie

Financiele bijdrage Oegstgeest
in 2019 (volgens begroting)

Wettelijk verplicht in Wmo 2015

Per 2021 wordt de
Maatschappelijke Zorg
(Beschermd Wonen en
De meerwaarde zit hem vooral
Maatschappelijke Opvang) een
in de taakverdeling.
Er is af en toe overlap als het
lokale verantwoordelijkheid die
Kennisdeling, gedeelde
gaat om werkzaamheden die
nu nog bij de Centrum Gemeente Strategisch en operationeel
verantwoordelijkheden nu maar zowel regionaal als sub regionaal
ligt. Om deze taken goed uit te
worden opgepakt.
vooral ook na de feitelijke
kunnen voeren is voorgesteld de
doordecentralisatie.
ambtelijke en bestuurlijke
samenwerking binnen de Leidse
Regio te intensiveren.

Zonder subregio is
decentralisatie te grote lokale
opgave

Niveau van samenwerking

Implementatie wet "verplichte
GGZ per 01-01-2010.
Oprichting zorg-veiligheidshuis Strategisch en tactisch
(inrichting governanace): besluit
in dec 2019

Ambtelijk en bestuurlijk

Overzicht samenwerkingen gemeente Oegstgeest
Versie: 10 juli 2019
De verbonden partijen zijn paars aangegeven. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin we als gemeente Oegstgeest een bestuurlijk en financieel belang hebben. Deze zijn ook opgenomen in de P&C-documenten.

Naam samenwerking

Samenwerkingspartners

Informatie over de
samenwerking

Taken samenwerking

Meerwaarde Samenwerking
voor Oegstgeest

Leidse Regio totaal

DZB voert de sociale
werkvoorziening uit vooer
Oegstgeest. Daarnaast kopen
we re-integratietrajecten bij
DZB in. Tenslotte is DZB
werkgeversservicepunt van
waar uit de contacten over
vacature met werkgevers
worden onderhouden

DZB voert de sociale
werkvoorziening uit vooer
Oegstgeest. Daarnaast kopen
we re-integratietrajecten bij
DZB in. Tenslotte is DZB
werkgeversservicepunt van
waar uit de contacten over
vacature met werkgevers
worden onderhouden

Kerngroep Participatie Leidse Regio

Leidse Regio

Beleid tav intergratie van
statushouders (project JAS)
wordt hier besproken. Dit
betreft een leidse aanpak. Onder
andere zal de nieuwe wet
inburgering in dit overleg
worden opgepakt.

Uitvoering van project JAS. Een
Leiden voert project JAS voor
tweejarig traject waarin
ons uit. Dit zouden wij nooit op
statushouders worden toegeleid
eigen kracht kunnen doen.
naar betaald werk.

Project JA

Leidse Regio totaal

Leiden voert voor Oegstgeest de
Leiden voert toeleiding naar
toeleiding naar werk van
jongeren uit. Er is geen separaat werk voor jongeren uit
overleg hierover.

Management Team Overleg
Werkgeversdienstverlening

Holland Rijnland

Sociale werkvoorziening DZB

Overlap met andere
samenwerking

Hoog. Deels wettelijke taak,
deels uitvoering van
nee
specialistische werkzaamheden.

Leiden voert toeleiding naar
werk voor jongeren uit

Ontwikkelingen

Aard van samenwerking

Aan de raad wordt voorgelegd
om voldoende middelen
beschikbaar te stellen, zodat
Strategische samenwerking,
DZB re-integratietrajecten kan
Tactische samenwerking,
uitvoeren en zo
Samenwerking in de uitvoering
bijstandsgerechtigden te
ondersteunen bij het vinden van
werk.

Niveau van samenwerking

Juridische Basis Samenwerking

Ambtelijk

DVO

Financiele bijdrage Oegstgeest
in 2019 (volgens begroting)

4.000 per statushouder die in
Oegsteest gehuisvest wordt.
Overige financiering vanuit
Europese subsidies

Beleidsthema

Portefeuillehouder(s)

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Geen overlap, wel
samenwerking met DZB

Nieuwe wet inburgering

Strategische en tactische
samenwerking

Ambtelijk

overeenkomst

Geen overlap, wel
samenwerking met DZB

Geen

Strategische en tactische
samenwerking

Amtelijk

Overeenkomst

Strategische en tactische
samenwerking

Ambtelijk

Uitbesteding van taken

Ambtelijk en bestuurlijk

Subsidie

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Tactische samenwerking

ambtelijk

Overeenkomst

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Regionale samenwerking op het gebied
van vluchtelingenwerk

Leidse Regio

De stichting Vluchtelingenwerk
Zuid-Holland Noord werkt voor
25 gemeenten in Zuid-Holland
om de maatschappelijke opvang
en begeleiding van

Werkgroep participatie statushouders

Leidse Regio

De werkgroep bespreekt hoe
statushouders beter terecht
kunnen op de arbeidsmarkt.

Convenant m.b.t. schuldhulpverlening
Woningbouwcorporatie Buitenlust

Meerwonen, GGD, Kaag en
Braassem en Oegstgeest

Met stichting Meerwonen wordt
Samenwerking en communicatie
momenteel gewerkt aan een
Voorkomt huisuitzettingen
t.b.v. voorkoming huisontruiming
nieuw convenant.

nee

nee

Bestuurlijk

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Inkoop collectieve zorgverzekering voor Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp,
minima
Zoeterwoude

Met de Leidse regio wordt
gezamenlijk een collectieve
zorgverzekering ingekocht.

De aanbesteding doen (in 2019
zal de huidige overeenkomst
worden verlengd met 2 jaar)

Kennis over aanbesteden bij
servicepunt

nee

nee

Ambtelijk

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Inkoop uitvoering BBZ

Oegstgeest, Rotterdam

De wettelijk taak inzake BBZ
wordt door Rotterdam
uitgevoerd.

Gehele BBZ

Rotterdam heeft veel meer
kennis. Oegstgeest zou voor het
kleine aantal klanten
nee
onevenredig veel moeten
investeren in kennis.

nee

Uitbesteding van taken

Ambtelijk

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Sociale recherche

Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp,
Zoeterwoude

De gemeente Oegstgeest koopt
uren inzet sociale recherche in
bij de gemeente Leiden

Fraude onderzoek

Deze taak kan Oegstgeest niet
zelf uitvoeren.

Nee

Nee

Uitbesteding van taken

Ambtelijk

Veiligheid, Sociale Zaken,
Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Regionaal Kompas (daklozenopvang)

In Holland Rijnland verband is
afgesproken dat de Leidse regio
Leidse Regio totaal, Voorschoten 5 woningen beschikbaar heeft
voor het Regionaal Kompas. Er
zijn er 3 gerealiseerd.

Deze taken worden opgepakt
binnen de projectgroep MZ
Leidse Regio.

Oegstgeest maakt zich sterk om
ruimte te creëren voor
maatschappelijke opvang in de
vorm van 'prikkelarme
woningen'. In Oegstgeest moet
iedereen een plekje kunnen
vinden.

In Oegstgeest is een klein
projectgroepje bezig om de
genoemde woonruimte te
realiseren. In de projectgroep
Leidse regio vinden dezelfde
gesprekken plaats. Van echte
overlap is geen sprake.

niet meer ontwikkelingen dan al
genoemd onder de kop inkoop
Thematische samenwerking
Wmo voorzieningen (rij 67).

Sociale Zaken, Welzijn en Zorg

Jan Nieuwenhuis

Veiligheidsregio Hollands Midden

In de Veiligheidsregio Hollands
Midden werken
hulpverleningsdiensten en
Alphen aan den Rijn, Bodegravengemeenten samen aan de
Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag
veiligheid. Ze bereiden zich voor
en Braassem, Katwijk,
op rampen en ernstige
Krimpenerwaard, Leiden,
ongelukken. Daarnaast nemen
Brandweerzorg, GHOR-taken,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
ze maatregelen om toenemende GMK, BGC en incasso VHHM
Noordwijk, Oegstgeest,
risico's beter te beheersen.
Teylingen, Voorschoten,
Inclusief: Brandweerzorg, GHOR
Waddinxveen, Zoeterwoude,
taken, Gemeenschappelijke
Zuidplas
meldkamer, Bureau
gemeentelijke crisisbeheersing,
Veiligheidshuis (incasso)

Overlap met meerdere
Naast de wettelijke verplichting
verbonden partijen bijv RDOG,
kun je dit als gemeente niet
omgevingsdienst wegens
allemaal zelf aanbieden; het is op
crisistaken veiligheidsregio en
onze schaal niet te organiseren.
verbonden partijen.

Samenwerking op het gebied
van veiligheid en zorg beter af
stemmen (veiligheidshuis)

Ambtelijk en bestuurlijk

Regiegemeente, Tactische
samenwerking, Samenwerking in
Ambtelijk en bestuurlijk
de uitvoering, Thematische
samenwerking

Overeenkomst

Privaatrechtelijk - Convenant

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling. De
samenwerking is een wettelijke
taak opgenomen in de wet op
veiligheidsregio. Dit is een
gemeentelijke regeling waarbij
er gazamelijk veiligehids- en
bevolkingzorgtaken worden
opgepakt binnen de
veiligheidsregio.

1241000 Veiligheid

Emile Jaensch

Overzicht samenwerkingen gemeente Oegstgeest
Versie: 10 juli 2019
De verbonden partijen zijn paars aangegeven. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin we als gemeente Oegstgeest een bestuurlijk en financieel belang hebben. Deze zijn ook opgenomen in de P&C-documenten.

Naam samenwerking

Samenwerkingspartners

Informatie over de
samenwerking

Taken samenwerking

Meerwaarde Samenwerking
voor Oegstgeest

Overlap met andere
samenwerking

Ontwikkelingen

Aard van samenwerking

Niveau van samenwerking

Juridische Basis Samenwerking

Financiele bijdrage Oegstgeest
in 2019 (volgens begroting)

Beleidsthema

Portefeuillehouder(s)

Regionaal Bestuurlijk Overleg

Burgemeesters in VR
Haaglanden en HM

Bestuurlijk overleg aansturing
politie eenheid Den Haag

Veiligheidstaak gemeente.

Veilige omgeving

nvt

nvt

Strategische samenwerking,
Tactische samenwerking

Bestuurlijk

Publiekrechtelijk - Regeling
zonder meer

Veiligheid

Ambtelijk governance team VRHM

Deelnemende gemeenten
VRHM

Zicht krijgen en vorm geven aan
sturing gem. regelingen w.o. de
VRHM

governance GR

Meer zicht op sturing GR

Financieel beleidskader GR's

nvt

Thematische samenwerking

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Veiligheid

Emile Jaensch

Gemeenten in VR Haaglanden
en HM en Politie

Ambtelijk voorbereidingsoverleg
Regionaal Bestuurlijk Overleg
(aansturing politie eenheid Den
Haag), Regionaal beleidsplan
politie-eenheid Den Haag,
Regionaal Informatie en
Expertise Centrum
Haaglanden/Hollands Midden

Beleidsontwikkeling en Oegstgeest is te klein om
afstemming openbare orde en
hieraan zelfstandig vorm te
veiligheid in Politie-eenheid Den
geven.
Haag.

nvt

nvt

Samenwerking in de uitvoering,
Tactische samenwerking

Ambtelijk en bestuurlijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Veiligheid

Emile Jaensch

Bestuurlijk overleg regio
politiezaken

Veiligheidstaak gemeente.

Veilige omgeving

nvt

nvt

Strategische samenwerking,
Tactische samenwerking

Bestuurlijk

Publiekrechtelijk - Regeling
zonder meer

Veiligheid

Emile Jaensch

ambtelijk voorbereidingsoverleg
Veiligheidstaak gemeente.
DC, Veiligheidshuis, RIEC

Veilige omgeving

nvt

nvt

Tactische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Veiligheid

Emile Jaensch

Politie, OM, Veilligheidsregio

Afstemming beleid en
behandelen casuistiek.

Veiligheidstaak gemeente.

Veilige omgeving

Nvt

nvt

Tactische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering

Bestuurlijk en ambtelijk

Bestuursrechtelijk

Veiligheid

Emile Jaensch

BRL (Bevolkingszorg Regio Leiden)

Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp,
Voorschoten, Zoeterwoude

Beleidsadvisering
crisisbeheersing VRHM,
regionale piketdiensten, project
1 gezamenlijke crisisorganisatie
Leidse regio.

Beheer crisisorganisatie

Oegstgeest is te klein om
hieraan zelfstandig vorm te
geven.

nvt

nvt

Samenwerking in de uitvoering,
Tactische samenwerking,
Regiegemeente, Strategische
samenwerking

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Veiligheid

Emile Jaensch

Keurmerkveiligheid

KVO Kempenaer, Lange Voort
en Bio Sience

Integrale benadering veiligheid
gebieden

Faciliterend en als partner

Veilige omgeving

Alle gemeentelijke taken (RO,
verkeer, beheer en onderhoud
etc.)

Geen

Thematische samenwerking

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden).
Wel tweejaarlijke auditing.

veiligheid

Emile Jaensch

AOV Holland Rijnland

Holland Rijnland gemeenten

Ter voorbereiding op PHO
Verkeer en Vervoer

trekker

Afstemming en inbreng

nvt

nvt

Tactische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling

nvt

Veilig op pad

Matthijs Huizing

Verkeersprojecten Holland Rijnland

Holland Rijnland gemeenten

Bijvoorbeeld RVMK, HOV,
doelgroepenvervoer, fiets,
verkeersveiligheid

trekker

Afstemming en inbreng

nvt

nvt

Samenwerking in de uitvoering,
Tactische samenwerking

Ambtelijk

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling

nvt

Veilig op pad

Matthijs Huizing

Afstemming
wegwerkzaamheden,
evenementen en
omleidingsroutes. Deze
informatie tevens in software
invoeren. Georganiseerd door
provincie Zuid-Holland, zonder
Holland Rijnland

nvt

Afstemming

nvt

nvt

Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
nvt
kennis, ideeen en vaardigheden)

Veilig op pad

Matthijs Huizing

Aanleg Rijlandroute

Afstemming

nvt

aanleg Rijnlandroute

Samenwerking in de uitvoering,
tactische samenwerking,
regiegemeente, strategische
samenwerking

Ambtelijk en bestuurlijk

Overeenkomst RIF 2007,
Overeenkomst Rijnlandroute
(HLRL/PZH) 2013

zie RIF en Rijnlandroute

Ruimtelijke Structuur

Matthijs Huizing

nvt

Afstemming

nvt

nvt

Tactische samenwerking,
samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk en bestuurlijk

Samenwerkingsovereenkomst
juli 2015

nvt

Ruimtelijke Structuur

Matthijs Huizing

Aanleg HOV

Afstemming

nvt

aanleg HOV

Samenwerking in de uitvoering,
tactische samenwerking

Ambtelijk en bestuurlijk

bestuursovereenkomst mei
2013

zie bestuursovereenkomst

Ruimtelijke Structuur

Matthijs Huizing

Regionaal Samenwerkingsverband
Integrale Veiligheid (RSIV)/Netwerk
OOV Politie Eenheid Den Haag

Districtscollege (District F politie
eenheid Den Haag)
Ambtelijk vooroverleg districtcollege
(Politie)
Bestuurlijk justitieel overleg Politie
eenheid en VRHM

Oegstgeest, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,
Teylingen, Voorschoten,
Zoeterwoude, Katwijk
Oegstgeest, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,
Teylingen, Voorschoten,
Zoeterwoude, Katwijk

VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

Holland Rijnland gemeenten,
Wegbeheerdersoverleg Holland Rijnland Rijkswaterstaat, Arriva,
Provincie Zuid-Holland,

Rijnlandroute

Provincie Zuid-Holland, Leiden,
Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest,
deelneming in realisatie
Provincie Zuid-Holland, Leiden,
autoverbinding A4 Katwijk, Zoeterwoude,
Bollenstreek
Leidschendam, Voorschoten,
Wassenaar, Oegstgeest

Deelname LAB071

Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

Provincie Zuid-Holland, Leiden,
Deelneming realisatie
Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest,
hoogwaardig openbaar vervoer
Provincie Zuid-Holland, Leiden,
Leiden - Katwijk/Noordwijk
Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest

Deelneming in realisatie Leidse
Ring
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Snelfietsroutes Katwijk-OegstgeestLeiden

Provincie Zuid-Holland, Leiden,
Katwijk

Realiseren van snelfietsroutes.
Deze samenwerking bevindt zich
nvt
nog in de fase van
beginstadium/inventarisatie.

Afstemming

nvt

aanleg

Tactische samenwerking,
samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk en bestuurlijk

Geen (overleg, uitwisseling van
subsidiemogelijkheden
kennis, ideeen en vaardigheden)

Veilig op pad

Matthijs Huizing

Verkeersprojecten die aansluiten op de
wegen in Oegstgeest of daar directe
invloed op hebben

Katwijk, Leiden, Provincie ZuidHolland, Katwijk, Leiden,
Provincie Zuid-Holland,
Rijkswaterstaat

Het verkeer houdt niet op bij de
gemeentegrens. Voorbeelden
van projecten: Postviaduct,
verkeerslichten
nvt
Leidsestraatweg/Warmonderwe
g, Hofdijck/Oegstgeesterweg,
BSP Leiden.

Afstemming

nvt

nvt

Tactische samenwerking

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
nvt
kennis, ideeen en vaardigheden)

Veilig op pad

Matthijs Huizing

Regionaal Verkeers en Milieu Model
(RVMK)

Holland Rijnland gemeenten

De RMVK actueel houden en
daaruit informatie kunnen
opvragen.

trekker

Beschikbaarheid model en
informatie kunnen opvragen

nvt

nvt

Samenwerkingsovereenkomst

Ambtelijk

Samenwerkingsovereenkomst

zie overeenkomst

Veilig op pad

Matthijs Huizing

Technisch en functioneel beheer
verkeerslichten

Oegstgeest, Leiden (Leiderdorp
heeft deze overeenkomst ook
met Leiden)

Verkeerslichten op afstand
regelbaar (verkeerscentrale).
Functioneeel en technisch
beheer aan Leiden over
gedragen.

Beheer

Kennis en capaciteit. Grotere
expertise en fulltime bewaking
functioneren VRI's leidt tot
nvt
betere doorstroming verkeer en
kortere afhandeltijd bij
storingen/calamiteiten

nvt

Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Samenwerkingsovereenkomst

2018: € 56.000

Veilig op pad /Wegen, straten,
pleinen

Matthijs Huizing

Zoeterwoude

Het tellen van het aantal
passerende voertuigen en hun
snelheid. Ook de andere SP71gemeenten zijn gevraagd om
samen te werken maar om
praktische redenen vindt de
samenwerking alleen met
Zoeterwoude plaats.

nvt

Efficiëntie

nvt

nvt

Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
nvt
kennis, ideeen en vaardigheden)

Veilig op pad

Matthijs Huizing

E-laad en andere aanbieders
oplaadinfrastructuur

Realiseren oplaadinfrastructuur.
Is niet gelukt middels regionale
samenwerking. Bedrijven mogen
niet zonder toestemming
oplaadpalen plaatsen. Zij hebben Externe partij plaatst en beheert Als gemeente hoeven we
toestemming nodig. Wij zijn niet laadplan
hierdoor niet zelf te investeren
opdrachtgever maar werken wel
zoveel mogelijk samen om een
goede locatie te vinden in de
openbare ruimte.

nvt

nvt

Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Overeenkomst

Duurzaamheid

Matthijs Huizing

Oegstgeest, VVN

VVN voert als organisatie
projecten uit op het gebied van
verkeersveiligheid. Valt buiten
HR-samenwerking
verkeersveiligheid.VVN voert de
projecten niet in opdracht van de Afnemen examens
gemeente uit. Verkersveiligheid
is een taak van de gemeente,
onder meer door fietsexamens
wordt daar vorm aan gegeven, in
samenwerking met VVN.

Efficiëntie

nvt

nvt

Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Geen (overleg, uitwisseling van
Vergoeding kosten examens
kennis, ideeen en vaardigheden)

Veilig op pad

Matthijs Huizing

Holland Rijnland gemeenten

Regionale
bedrijventerreinenstrategie,
regionale kantorenstrategie

Beperkte meerwaarde door
samenwerking en projecten van
Economie071. Meerwaarde HR
zijn lobby- en beleidszaken die
boven Leidse regio uitstijgen.

Economie071

Vergeleken met Economie071 is
er weinig afstemming over
projecten en verloopt
Strategische samenwerking,
samenwerking moeizaam.
Tactische samenwerking,
Projecten voor cofinanciering
Samenwerking in de uitvoering
hebben in meeste gevallen geen
meerwaarde voor Oegstgeest.

Ambtelijk en bestuurlijk

Publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling

Werken

Jan Nieuwenhuis

Leidse Regio totaal, Katwijk

Zie coordinatiegroep. Verschil:
Regionale econ. Agenda met
coordinatiegroep is ambtelijke
projecten, waaronder Retailvisie,
afstemming en voorbereiding
Expat Centre, Regiomarketing,
van bestuurlijke besluiten in de
Smart071, bedrijverstrategie.
stuurgroep.

Zie Coordinatiegroep
Economische Agenda Leidse
Regio

Zie Coordinatiegroep
Economische Agenda Leidse
Regio

Zie Coordinatiegroep
Economische Agenda Leidse
Regio

Ambtelijk en bestuurlijk

Convenant d.d. 2014 en 2018

23300 Werken

Jan Nieuwenhuis

Verkeerstellingen aanbesteden /
uitvoeren

Oplaadinfrastructuur auto

Fietsexamens basisscholen

nvt

WONEN EN ECONOMIE

Holland Rijnland - Economie

Economische Agenda 2020 /
Economie071 - Stuurgroep

zie Holland Rijnland

Strategische samenwerking,
Strategische samenwerking en
uitvoering
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Informatie over de
samenwerking

Taken samenwerking

Meerwaarde Samenwerking
voor Oegstgeest

Voorbereiding Stuurgroep
Economie071

Economie071 is een
samenwerking van
ondernemersverenigingen,
onderwijs- en kennisinstellingen
en gemeenten in de Leidse regio.
Het gaat om de plaatsen Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest,
Voorschoten en Zoeterwoude.
De 14 partners voeren
gezamenlijke projecten uit die de
regionale economie versterken.

Projecten die een regionale
scope hebben worden
gezamenlijk opgepakt. Zijn
projecten die kleinere gemeente
niet zelfstandig kan doen, bijv.
Expat Centre en Retailvisie.
Meerwaarde dat zowel
ondernemers als onderwijs
deelnemen aan de projecten.

Oegstgeest en Stichting
Dorpsmarketing Oegstgeest

De stichting zet middels
dorpsmaketing het Dorp
Oegstgeest op de kaart als
woongemeente. Vanaf 2017
bestaat er een aparte stichting
die deze taak overneemt van de
gemeente Oegstgeest

Oegstgeest komt beter op de
kaart te staan als
woongemeente. Vanuit dit
oogpunt zorgt het voor een
Het 'op de kaart zetten" van
financiele impuls aan lokal
Oegstgeest. Verbinden van
mkb/ondernemend
bestaande evenementen door de Oegstgeest/inwoners. De
dorpsmarketeer aan niewe
manier om inwoners te binden
initiatieven.
aan hun woonplaats. Zorgst
daarnaast voor een goed link
met de regiomarketing. Neemt
taken en daarmee werklast weg
bij de gemeente.

Bio Science Park & Bio Science Park
Foundation

Gemeente Leiden, LUMC,
Universiteit Leiden, gemeente
Oegstgeest

Géén deelneming in bestuur
foundation vanaf 2016, wel
afstemming bedrijven op NRG
Zuid, afstemming beheerzaken.
Vanaf 2018 is Raad van
Participanten opgericht met
zelfde samenwerkingspartners
van het LBSP. Doel: ontwikkeling
van nieuwe parkorganisatie.

Afstemmen beleid en strategie
voor ontwikkeling en
positionering van het LBSP.
Subsidies Rijk en Provincie
aanvragen tbv ontwikkeling life
science cluster.

Deal Flow overleg Bio Science Park

Oegstgeest, Leiden

Afstemming leads nieuwe
bedrijven BSP ism BSPF

Aantrekken nieuwe bedrijven
voor LBSP

Overleg recreatie en toerisme Groene
Hart

provincie, gemeenten en
partners in Groene Hart

Bestuurlijk overleg om projecten
te initieren voor versterking
functie Groene Hart (en Oude
Rijn)

LIMES-overleg

Provincie Zuid-Holland,
Overleg om de oude Romeinse
Provincie Utrecht en gemeenten grens (LIMES) in beeld te
langs de Limes
brengen en te beschermen

nvt

beleidsdoelstelllingen erfgoed
zijn nog in ontwikkeling

nvt

Trekvaart-tafels

Provincie Zuid-Holland en
partners langs trekvaarten

Betreft het in beeld brengen en
promoten van het cultureel
erfgoed trekvaart

nvt

Beleidsdoelstellingen erfgoed
zijn nog in ontwikkeling

nvt

Naam samenwerking

Coordinatiegroep Economische Agenda
Leidse Regio (valt onder stuurgroep
Economie 71, zie boven)

Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest

Samenwerkingspartners

Leidse Regio triple helix:
Ondernemers, overheid,
onderwijs

Overlap met andere
samenwerking

Ontwikkelingen

Aard van samenwerking

Niveau van samenwerking

Juridische Basis Samenwerking

Financiele bijdrage Oegstgeest
in 2019 (volgens begroting)

Beleidsthema

Portefeuillehouder(s)

Voor beleid kan er overlap zijn
met Holland Rijnland, bijv.
bedrijventerreinenstrategie en
kantorenstrategie.

Convenant loopt tot en met
2020. Er zijn nieuwe thema's
Samenwerking in de uitvoering,
benoemd en mogelijkheden voor tactische samenwerking
nieuwe projecten.

Ambtelijk

Convenant d.d. 2014

23300 Werken

Jan Nieuwenhuis

Nee

Afgelopen jaar is een een nieuwe
dorpsmarketeer aangenomen
Samenwerking in de uitvoering,
die zorgt voor meer slagkracht.
tactische samenwerking
Eind 2019 wordt de
samenwerking geevalueerd.

Ambtelijk en bestuurlijk

Verbonden partij

75000 Werken

Matthijs Huizing

Ontwikkeling en strategische
positionering van het LBSP
Nee
inclusief het Oegstgeester deel .

Nieuwe parkorganisatie in
oprichting (2019) met
aanstelling van een algemeen
directeur.

Strategische samenwerking

Ambtelijk en bestuurlijk

Ontwikkelingsovereenkomst UL
en Oegstgeest, 2008

Werken

Jan Nieuwenhuis

Ontwikkeling en invulling van
het LBSP

Nieuwe parkorganisatie in
oprichting (2019)

Strategische samenwerking

ambtelijk

geen

Werken

Jan Nieuwenhuis

Tactische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk en bestuurlijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Werken

Matthijs Huizing

nominatie werelderfgoed

Samenwerking in de uitvoering,
tactische samenwerking

Ambtelijk en bestuurlijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Monumenten

Matthijs Huizing

onbekend

Samenwerking in de uitvoering,
tactische samenwerking

Ambtelijk en bestuurlijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Monumenten

Matthijs Huizing

Nee

geen
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Holland Rijnland - wonen

Holland Rijnland gemeenten

Platformfunctie Holland
Rijnland: wonen (ruimtevraag,
verhuisbewegingen, etc.) reikt
verder dan de gemeentegrenzen.
Afstemming over
woningbouwplannen op
regionaal niveau is wenselijk. In
de Leidse regio is vraag naar
ruimte groot, en de ruimte is
schaars. Hoe kunnen koop-en
huurwoningen – ook in
Oegstgeest – betaalbaar blijven?
Afstemming in de regio is daarbij
van belang. Lobby: HR voert
lobby bij provincie (o.a.
bestuurlijke tafel) en andere
partijen voor de regio m.b.t.
wonen. De provincie verplicht
gemeenten (juridisch) om een
regionale woonvisie op het
schaalniveau van Holland
Rijnland op te stellen. De input
komt van gemeenten, er is
afstemming tussen gemeenten
(o.a. over bouwquotum). HR
coördineert en voert
procesregie.

Bestuurlijke en ambtelijke coordinatie
overleg Valkenburg

Rijk, provincie Zuid-Holland,
Katwijk, Leiden, Wassenaar,
Oegstgeest

Afstemming over de
gebiedsontwikkeling van
vliegveld Valkenburg

nvt

Leiden, Leiderdorp,
Zoeterwoude, Oegstgeest,
Noordwijk, ODWH

Gezamenlijk de bouwkwaliteit te
verhogen en te kunnen voldoen
aan de landelijk voor de sector
opgestelde Kwaliteitscriteria 2.1
(KC2.1).

De gemeente Oegstgeest wenst
met toetreding tot deze
Verbetering van de kwaliteit van
samenwerking structureel te
de uitvoering van bouwtaken uit
kunnen gaan voldoen aan de
de Wabo door de betrokken
Wet VTH-taken en de daarin
partijen
voorgeschreven
Kwaliteitscriteria 2.1.

Strategische samenwerking en
samenwerking in uitvoering

Ambtelijk

Secretarissen ondertekenen
verbeterplan

Wonen

Peter Glasbeek

Ambtelijk en bestuurlijk
regionaal overleg.

Berekenen reele huurprijzen,
transformatie naar
kernportefeuille, doelmatig en
efficient benutten
kernportefeuille,
bezuinigingstaakstelling, beleid,
onderhoud/duurzaamheid.
Worden uitgewerkt in acties en
plan van aanpak.

Tactische samenwerking,
Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk en bestuurlijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Wonen

Matthijs Huizing

Samenwerking in de uitvoering

Ambtelijk

Wonen

Peter Glasbeek

Uitvoering Bouwtaken Leiden regio

Maatschappelijk vastgoed

Leiden, Leiderdorp,
Zoeterwoude, Oegstgeest,
Voorschoten/Wassenaar

Samenwerken in projectmatig werken en Zoeterwoude, Leiderdorp,
ingenieursdiensten
Leiden, Oegstgeest

Coordinatie: projectbureau
Leiden.Doel:
uitwisseling/onderlinge inhuur
van projectmanagers en
ingenieursdiensten

Regionale
huisvestingsverordening,
woonruimteverdeling,
woonvisie, regio-indeling
woningcorproaties,
arbeidsmigranten, huisvesting
Zie onder informatie /taken ver
bijzondere doelgroepen, vuist
de samenwerking.
vormen bij nieuwe landelijke en
provinciale regelgeving,
afstemming over woningbouw in
de regio en richting
provincie/rijk.

Vinger aan de pols houden tav
het tijdig realiseren
woningbouwopgave

De afstemming over de
woonbehoefte (dus welke huizen
en hoeveel er moet worden
gebouwd) vindt plaats op het
niveau van Holland Rijnland. De
uitkomsten worden wel
meegenomen – via bestuurlijke
vertegenwoordiging vanuit HR –
naar de overleggen met de
provincie (bestuurlijke tafel). Bij
dat laatste is vooral sprake van
afstemming
(informatieuitwisseling) en
belangenbehartiging.Daarmee
wordt er niet alleen op 1 niveau
gewerkt aan de woningbouw. Er
kan wel gesteld worden dat er
geen sprake is van dubbelingen
in de zin van dubbel (twee keer
hetzelfde) werk.

In najaar 2019 wordt een nieuwe
meerjarige Regionale agenda
vastgesteld. In het concept staat
opgenomen dat er een actuele
Regionale Woonagenda wordt
ogpesteld, met antwoord op de
woningbouwopgave met
aandacht voor tijdelijke
Strategische samenwerking
woonvormen voor o.a.
arbeidsmigranten. Daarnaast
staat het voornemen
opgenomen om een nieuwe
regionale
huisvestingsverorening op te
stellen.

Ambtelijk en bestuurlijk

Publiekrechtelijk - openbaar
lichaam

Wonen

Peter Glasbeek

nvt

nvt

Strategische samenwerking,
tactische samenwerking

Ambtelijk en bestuurlijk

Geen (overleg, uitwisseling van
kennis, ideeen en vaardigheden)

Wonen

Peter Glasbeek

