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 Griffie 3. Bestuur\4211 Pia Teeuwen Schriftelijke vragen 

Nr.     3. Bestuur\4211  

Raad    19-09-2013 

Agendanummer   7 (aangevuld) 

 

 

Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de fracties van Bloeiend Hillegom, Hillegom Progressief en BBH d.d. 15-08-

2013 inzake samenwerking 

Op 31 juli heeft het college aan de fractievoorzitters een toelichting verstrekt over zijn 

brief van 19 juli aan de stuurgroep Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek. Onze 

leden van de stuurgroep hebben tijdens dit overleg aangegeven dat Noordwijk en 

Noordwijkerhout enkele uren voor de stuurgroepvergadering van 16 juli met een nieuw 

voorstel kwamen. Het ging hierbij over andere samenwerkingsvormen dan in het 

eindrapport van de gemeentesecretarissen worden genoemd. 

Nu hebben wij een brief onder ogen gekregen, gedateerd 6 augustus, waarin het 

college van Noordwijk antwoord geeft op schriftelijke vragen van Lijst Salman 

Noordwijk. Het college van Noordwijk schrijft dat het in de stuurgroep altijd consistent 

de flexibele netwerkstructuur door middel van een gemeenschappelijke regeling voor 

de Bollen-6 (Bollenstreek inclusief Katwijk) heeft bepleit en nooit een ander model. Dit 

strookt, naar onze mening, niet met de informatie die ons college gegeven heeft. 

Kunt u ons opheldering verschaffen? 

 

Antwoord: Op 15 augustus 2013 heeft u de bovenstaande schriftelijk vraag gesteld 

over de door de stuurgroepleden op 31 juli aan de fractievoorzitters verstrekte 

vertrouwelijke informatie. Hierin verwijst u naar de onderstaande beantwoording van 

vragen door het college van Noordwijk: 
 
Geacht college, 
In het kader van de bestuurlijke toekomst van ons Noordv/ijk hebben wij de volgende vragen aan u. 
Onze vragen zijn dan ook de volgende: 
1. Heeft Noordwijk altijd consistent de flexibele netwerkstructuur bepleit d.m. v. een 
gemeenschappelijke regeling voor de Bollen6 (Bollenstreek, Inclusief Katwijk) In de stuurgroep? 
Antwoord: Ja. 
2. Heeft Noordwijk ooit een ander model bepleit? 
Antwoord: Nee. 
3. Klopt mijn vaststelling dat Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout in de laatste stuurgroep- 
vergaderingen (vlak voor de klankbordgroepbijeenkomst) overvallen zijndoordat de colleges van 
Hillegom, Lisse en Teijlingen plots een fuslewens voor de BollenS uitspraken? 
Antwoord: De fuslewens van de drie gemeenten kwam tamelijk onverwacht. 
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Wij treden niet in de beantwoording van het college van Noordwijk maar omdat u een 

verschil meent te constateren zetten het verloop van het proces te uwer informatie op 

een rij. 

 

Traject tot de “wat” vraag: 

- Noordwijk heeft in november 2011 in de raad een discussienota besproken 

waarin de volgende drie mogelijkheden zijn beoordeeld: 

o Grote fusie Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen 

o Kleine fusie Noordwijk – Noordwijkerhout 

o Specifieke samenwerking Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noorwijkerhout en 

Teylingen 

De conclusie was dat enkel een brede fusie met de Bollenstreek in potentie op 

langere termijn in staat lijkt om de bestuurlijke en economische slagkracht in de 

regio te vergroten ten opzichte van de huidige brede samenwerking met de 

Bollenstreek en Katwijk. 

- Hierna zijn de vier Bollenstreekgemeenten uitgenodigd deze grote fusie 

gezamenlijk te onderzoeken. Noordwijkerhout besloot niet aan het 

fusieonderzoek deel te nemen. 

- Het rapport Berenschot (juli 2012) beschreef vervolgens inhoudelijk de 

problematiek van de Duin en Bollenstreek maar mocht op verzoek van de 

gemeente Noordwijk geen advies geven over de gewenste organisatievorm, de 

“hoe”vraag. Men beperkte zich tot een schema waarin werd aangegeven dat 

herindeling het hoogste scoorde bij het oplossen van de strategische opgaven. 

- In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport, 

de oprichting van de GOM en het Koersdocument economie Duin en Bollenstreek 

is het rapport op verzoek van de gemeente Noordwijk zonder gezamenlijk 

raadsvoorstel aan de raden aangeboden.  

- In vier raden is het rapport Berenschot op 2 oktober 2012 besproken. In de vier 

raden werd het rapport onderschreven en werden verschillende signalen 

uitgezonden over de “hoe” vraag. 

- Omdat een aantal raden een gezamenlijke radenconferentie bepleitte heeft dit op 

14 februari 2013 met vijf raden plaatsgevonden. Hierbij stond de “wat” vraag 

centraal. Afgesproken werd dat de “hoe” vraag daarna beantwoord zou worden. 

- Op 4 april is de “wat” vraag beantwoord en zijn de 36 regionale strategische 

opgaven in vijf raden vastgesteld.  

 

Traject tot de “hoe” vraag 

- Aan de vijf gemeentesecretarissen is na 4 april een bestuuropdracht gegeven om 

de “hoe” vraag te beantwoorden gericht op de 36 regionale strategische opgaven.  

- Op 11 juni is deze beantwoord in het Blaauwberg rapport met de 

samenwerkingsmodellen herindelen (voorkeur) of bollenraad.  

- De stuurgroep heeft vervolgens de vraag of met het rapport aan de 

bestuursopdracht was voldaan positief beantwoord. Pas hierna was bespreking 

van samenwerkingsmodellen binnen de stuurgroep aan de orde. Zoals ook in de 
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aanbiedingsbrief van 10 juli bij het rapport aan de raden is verwoord waren de 

raadbesluiten van 4 april te zien als handelingskader en werd uitgegaan van het 

maximaal uitvoeren van deze inhoudelijk-strategische afspraken. 

- Om aan de andere gemeenten duidelijk te maken wat Noordwijk bedoelde met 

flexibele netwerkstructuur als model voor het oplossen van de 36 regionale 

strategische opgaven heeft men hier op 25 juni tijdens de kennisbijeenkomst 

voor de colleges, waar ook het Drechtstedenmodel en de herindeling Súd West 

Fryslan zijn toegelicht, de gelegenheid voor gehad.  

- Hierna is vanaf 26 juni gezocht naar de grootste gemene deler ten aanzien van de 

enige twee varianten die aan de bestuursopdracht voldeden. Het doel was deze in 

een oplegnotitie van de stuurgroep aan de klankbordgroep te verwoorden. 

Teylingen, Lisse en Hillegom hebben in dit kader een eerste voorzet voor de 

discussie gedaan. 

- Op 8 juli heeft het college de fractievoorzitters geïnformeerd over de stand van 

zaken van de discussie in de stuurgroep en het nog ontbreken van een 

schriftelijke reactie van Noordwijk en Noordwijkerhout.  

- De schriftelijke bijdrage van Noordwijkerhout en Noordwijk werd op 9 juli, vier 

uur voor de klankbordvergadering op schrift ontvangen en betrof een variant die 

niet in het rapport was aanbevolen.  

- Hierdoor was het niet mogelijk om gebaseerd op de analyse en de conclusies van 

het rapport tot een oplegnotitie van de stuurgroep te komen en is hier van 

afgezien. 

- Op 9 juli beantwoorde ook de klankbordgroep de vraag of met het rapport aan de 

bestuursopdracht was voldaan positief. 

- Op 10 juli is het rapport op een persbijeenkomst openbaar gemaakt. 

 

 

 

 


