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Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

de heer J. Broekhuis, burgemeester
de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom),
A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet (Hillegom Progressief) en de heren C.M.
van den Aardwegh (Bloeiend Hillegom), T.P. Adamse (D66), W. de Bock
(CDA), J.L.T.J.M. Bovens (BBH), A.P.J.M. Buikx (VVD, vanaf punt 5),
F.J.M. Evers (BBH), S.J.F.M. de Groot (Hillegom Progressief), T.M. van
Haaster (VVD), A.J. van Heusden (VVD), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom),
R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom), A. de Jong (BBH), C.A.A. Jongbloed
(VVD),F.J. van Loenen (PvdA) en F.Q.A. van Trigt (CDA)
mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

Aanwezige wethouders: de heren J.G.M. van Griensven, G. Kleijheeg en A.Th. van
Rijnberk

1.

Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.
Door loting wordt de heer De Groot aangewezen als eerst stemmend lid.

2.

Vaststellen van de agenda
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Vragenkwartier
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Rapport Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek
De heer De Bock dient namens de fractie van het CDA een motie in (motie 1, zie
bijlage).
De heer Van Heusden dient namens de fracties van VVD, PvdA en D66 een motie
in (motie 2, zie bijlage).
Na discussie wijzigt de heer Van Heusden, namens de indieners, motie 2.
De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van de BBH is tegen.
De raad verwerpt motie 1. Alleen de fractie van het CDA is vóór.
De raad neemt motie 2 aan. De fracties van CDA en BBH zijn tegen. De overige
fracties zijn vóór.

6.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:46 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 oktober 2012.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

J. Broekhuis

griffier

voorzitter

VERSLAG RAAD

BIJLAGE
MOTIE 1 (verworpen)
Onderwerp: Rapport Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek (Berenschot)
Ingediend door de heer De Bock namens de fractie van het CDA
Tekst motie:
De raad,
overwegende dat
het eindrapport ”Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek” een passende
weergave is van de staat van de vier opdrachtgevende gemeenten en van de regio
Duin- en Bollenstreek;
er in de vijf gemeenten van de Duin- en Bollenstreek meer is dat ons bindt dan
dat ons scheidt;
in het eindrapport “Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek” en ook in het
rapport “Koersvast bestuur, concurrerende economie” van de Vereniging
Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek overtuigend wordt beargumenteerd dat de
regionale opgaven op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en
economie maken dat de Bollenstreekgemeenten op korte termijn een intensievere
en krachtiger vorm van samenwerking moeten aangaan;
het eindrapport ” Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek” weliswaar een
aanzet geeft tot het maken van keuzen, maar dat deze keuzen aan de
gemeenteraden open worden voorgelegd;
succesvolle samenwerking niet begint met het nadenken over structuren, maar
met de wil om te komen tot een gezamenlijke visie op de toekomst van de Duinen Bollenstreek en daarop gebaseerde concrete stappen om tot een gezamenlijke
oplossing te komen van de onderkende strategische opgaven;
het van het allergrootste belang is om draagvlak te krijgen bij de bestuurders van
de betrokken gemeenten en de keuzen die worden gemaakt op een éénduidige
wijze, met de voors en tegens, te communiceren naar de inwoners;
het gelet op de ligging en positie van de gemeente Noordwijkerhout verstandig is
ook deze gemeente bij verdere besluitvorming te betrekken;
het gelet op de betrokkenheid van Katwijk als greenportgemeente bij de
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en bij de Intergemeentelijke Structuurvisie
Greenport Duin- en Bollenstreek, verstandig is om bijzondere aandacht te geven
aan verdere samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente Katwijk,
roept het college op
1. zo snel mogelijk te starten met een onderzoek naar draagvlak bij de
gemeenteraden in de Duin- en Bollenstreek teneinde de onderkende bestuurlijke
en operationele strategische opgaven van de Duin- en Bollenstreek te kunnen
realiseren, waarbij herindeling als bestuurlijke inrichtingsvorm het einddoel is.;
2. te onderzoeken of het organiseren van een bestuurlijke conferentie en
bijbehorend werkprogramma voor de betrokken gemeenteraden op basis van de
uitkomsten van de opiniërende bespreking in de vier gemeenteraden op 2
oktober 2012 in dit kader meerwaarde heeft;
3. zich bij genoemd vervolgonderzoek te realiseren dat draagvlak bij de gemeenten
en snelheid in het proces vereisten zijn om de gunstige effecten en baten te
kunnen behalen;
4. bijzondere aandacht te geven aan een goede en tijdige communicatie en
informatievoorziening in de richting van de inwoners van de betrokken
gemeenten en een plan hiertoe op te stellen zodra draagvlak op bestuurlijk
niveau is verkregen;
5. de gemeente Noordwijkerhout uit te nodigen mee te doen aan het
vervolgonderzoek;
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6.

de gemeente Katwijk te consulteren op het terrein van de economische
samenwerking in het bijzonder t.a.v. de Greenport;
7. uiterlijk in de laatste raadsvergadering van 2012 in de gemeenteraad rapport uit
te brengen over de resultaten van dit onderzoek naar draagvlak
en gaat over tot de orde van de dag.

VERSLAG RAAD

MOTIE 2 (aangenomen na wijziging)
Onderwerp: Rapport Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek (Berenschot)
Ingediend door de heer Van Heusden namens de fracties van VVD, PvdA en D66
Tekst motie:
De raad,
gelet op:
- het eindrapport bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek juli 2012 (rapport
Berenschot);
- het raadsbesluit van heden waarin het college is opgedragen met de colleges van
Noordwijk, Lisse en Teylingen verder onderzoek te doen om te komen tot een
intensievere samenwerking en hiervoor een bestuursopdracht op te stellen,
constaterende dat het rapport Berenschot aangeeft dat
- de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek geen gedeeld concreet beeld van de
ruimtelijke opgaven en prioriteiten voor de Duin- en Bollenstreek hebben;
- wél consensus bestaat over de belangrijkste opgaven bij de infrastructuur;
- de grootste opgave is het creëren van een duurzaam economisch perspectief voor
de Duin- en Bollenstreek;
- de gezamenlijke aanpak in de Duin- en Bollenstreek binnen het sociaal domein
een goed voorbeeld is van intergemeentelijke samenwerking;
- door de bestuurlijke versnippering op belangrijke thema’s onvoldoende
bestuurskracht wordt ontwikkeld,
overwegende dat
- de afgelopen tijd diverse rapporten zijn uitgebracht en discussies en
ontwikkelingen zijn opgestart die vragen om bestuurlijke heroriëntatie, aanpak en
standpunten. Het gaat daarbij om ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en
regionaal niveau en binnen de Duin- en Bollenstreek:
 de Visienota “Bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met elkaar
verbinden” (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);
 het Handelingskader openbaar bestuur Zuid-Holland (provincie ZuidHolland);
 (de mogelijke vorming van de metropoolregio Den Haag-Rotterdam);
 de Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH);
 het bestuurskrachtonderzoek gemeente Leiden (investering in kleine Leidse
regio: Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten (deels) en Leiderdorp;
 positionering en toekomst van Holland Rijnland in de Randstad;
 “koersvast bestuur, concurrerende economie” (visie Vereniging Bedrijfsleven
Duin- en Bollenstreek);
 koersdocument 2012-2015 voor de Greenport Duin- en Bollenstreek
(Blaauwberg juni 2012),
van oordeel dat
- het rapport Berenschot en voornoemde rapporten en ontwikkelingen nopen tot
een raadsuitspraak die richting geeft aan de in het raadsbesluit gegeven opdracht
aan het college,
spreekt als zijn mening uit
- dat regionale eensgezindheid, samenhang en solidariteit van doorslaggevend
belang zijn voor het creëren van een duurzaam economisch perspectief voor de
Duin- en Bollenstreek als geheel;
- dat hiervoor een krachtige samenwerking en profilering als streek nodig is die
gelijkwaardig is aan een situatie als zou sprake zijn van één bestuurlijke entiteit;
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en

dat het cluster Duin- en Bollenstreek, bestaande uit de gemeenten die hiervan van
oudsher deel uitmaken, dit adequaat moet kunnen invullen, vanwege de sterke
onderlinge culturele, sociale, economische en geografische samenhang en het
bewezen organiserend vermogen (ISD, regiegemeenten);
dat de bestuursopdracht daarom moet voorzien in het betrekken van
Noordwijkerhout bij de verdere uitwerking van de samenwerking;
dat een duidelijk en onvoorwaardelijk bestuurlijk commitment de efficiency
versterkt, de continuïteit bevordert, de bestuurlijke drukte beperkt, aan
transparantie bijdraagt en organiserend vermogen, ook onder maatschappelijke
partners en bedrijven, tot stand brengt;
dat daarvoor een intensievere vorm van samenwerking noodzakelijk is dan tot op
heden plaatsvindt;
dat de samenwerking zich niet beperkt tot operationele taken maar zich juist ook
uitstrekt tot de beleidsinhoudelijke strategische vraagstukken;
dat samenwerking op economisch beleid en een gezamenlijke economische
ontwikkeling van de streek een hoge urgentie kent en daarom met prioriteit
opgepakt moet worden
gaat over tot de orde van de dag.

Aangebrachte wijziging:
De tweede uitspraak gewijzigd in
- dat hiervoor een krachtige samenwerking en profilering als streek nodig is die
gelijkwaardig is aan een situatie als zou (vergelijkenderwijs) sprake zijn van één
bestuurlijke entiteit;
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