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Z-13-16041 Directie bestuur g. van lierop Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4281  

B&W-besluit    

Uitwisseling    

Raad    30-09-2013 

Agendanummer   5 

 

Onderwerp:  

Aanpak strategische opgaven van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, 

Noordwijkerhout en Teylingen, in het kader van bestuurlijke toekomst van de Duin- 

en Bollenstreek. 

 

 

Wij stellen voor:  

Dat uw raad zich uitspreekt over het aan dit voorstel gekoppelde concept besluit. 

 

 

Bestaand kader:  

-  Het raadsbesluit van 2 oktober 2012 tot het doen van nader onderzoek naar 

intensievere samenwerking. 

-  Het raadsbesluit van 4 april over de samenwerkingsvorm voor de 36 

strategische afspraken. 

 

Doelstelling:  

Te komen tot een samenwerkingsvorm waarin de 36 strategische afspraken 

gerealiseerd kunnen worden. 

 

 

Aanleiding en context: 

- Op 2 oktober 2012 heeft besluitvorming plaatsgevonden in vier gemeenteraden 

(Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) waarbij besloten is verder onderzoek te 

doen naar een intensievere vorm van onomkeerbare en niet vrijblijvende 

samenwerking voor het aanpakken van de strategische opgaven van de 

gemeenten in de Duin- en Bollenstreek;  

- De gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft daarop laten weten zich in deze 

benadering te kunnen vinden en te participeren; 

- Op 4 april 2013 heeft besluitvorming plaatsgevonden in de gemeenteraden van de 

5 gemeenten over de bestuurlijke toekomst van de Duin- en Bollenstreek in 

vervolg op het Valentijnsberaad. Hierbij is aangegeven dat de strategische 

opgaven van deze 5 gemeenten zijn samengevat in 36 strategische 
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samenwerkingsafspraken voor de domeinen Openbare Orde en Veiligheid, het 

Sociaal Domein, Economische Zaken en Toerisme, Ruimtelijke Ordening en 

Infrastructuur; 

- Tevens is op 4 april 2013 besloten de uitwerking van de samenwerkingsvorm voor 

de 36 vastgestelde afspraken aan de colleges op te dragen, met de bepaling deze 

uitwerking nog voor de zomer aan de raden aan te bieden zodat besluitvorming 

mogelijk is uiterlijk 1 oktober 2013; 

- Deze uitwerking is in het eindrapport “Strategische Samenwerking in de Duin- en 

Bollenstreek” beschreven. Nadat de Stuurgroep en de Klankbordgroep hadden 

vastgesteld dat dit eindrapport voldoet aan de bestuursopdracht is de rapportage 

in juli 2013 aan de gemeenteraden aangeboden; 

- Naar aanleiding van dit eindrapport zijn op 27 augustus en 5 september 2013 

bijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd waarin drie varianten voor 

samenwerking aan de orde zijn gekomen: fusie, gemeenschappelijke regeling met 

een hoog ambitieniveau en een gemeenschappelijke regeling met flexibele 

afspraken;  

- In het Onderzoeksrapport Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek wordt een 

fusie of een Bollenraad voorgesteld. Deze laatste optie is een vorm van een 

gemeenschappelijke regeling. 

De politieke realiteit zorgt ervoor dat een fusie niet kan rekenen op een 

meerderheid. Deze variant is dan ook niet verder uitgewerkt; 

 

- Op basis van de bijeenkomsten van 27 augustus en 5 september 2013 is de 

zogenoemde Bouwstenennotitie voor de Gemeenschappelijke Regeling Duin- en 

Bollenstreek tot stand gekomen;  

- Deze Bouwstenennotitie en het daaruit volgende concept raadsvoorstel en  

raadsbesluit zijn besproken in de Stuurgroep en de Klankbordgroep;  

- Zowel de Stuurgroep als de Klankbordgroep hebben in meerderheid  

geconcludeerd dat de stukken ter besluitvorming  kunnen worden voorgelegd aan 

de vijf individuele raden. 

 

Aan uw raad wordt gevraagd zich uit te spreken over het bijgaande concept-     

besluit. 

 

Argumenten: 

Zie daarvoor het rapport, het bovenstaande  en de tekst in het concept besluit. 
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Financiële dekking: 

nvt 

 

Participatie: 

Inwoners en het maatschappelijk middenveld zijn bij de voorbereidingen betrokken. 

 

Urgentie: 

Afgesproken is om dit voorstel op 30 september gelijktijdig in de 5 gemeenten te 

behandelen. 

 

Kanttekeningen: 

nvt 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
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Nr.     3. Bestuur\4281 
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Onderwerp: 

Aanpak strategische opgaven van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, 

Noordwijkerhout en Teylingen, in het kader van bestuurlijke toekomst van de Duin- 

en Bollenstreek. 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet 

gelezen de bouwstenennotitie voor de uitwerking naar een gemeenschappelijke 

regeling Duin- en Bollenstreek; 

 

SPREEKT UIT : 

 

a. dat tussen de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en 

Teylingen tijdens het Valentijnsberaad op 14 februari 2013 36 strategische 

samenwerkingsafspraken zijn gemaakt op de vijf domeinen Openbare Orde en 

Veiligheid, het Sociaal Domein, Economische Zaken en Toerisme, Ruimtelijke 

Ordening en Infrastructuur, dat deze – al dan niet geamendeerd - zijn 

vastgelegd in de besluitvorming van de vijf raden op 4 april 2013 en  

uitgewerkt in het eindrapport Strategische Samenwerking in de Duin- en 

Bollenstreek van juli 2013. 

b. dat hetgeen beschreven is in de Bouwstenennotitie voor een 

Gemeenschappelijke Regeling Duin- en Bollenstreek het resultaat is van de 

raadsledenbijeenkomsten van 27 augustus en 5 september 2013, die naar 

aanleiding van het eindrapport Strategische Samenwerking in de Duin- en 

Bollenstreek zijn gehouden; 

c. dat de daaruit voortkomende gemeenschappelijke regeling met een hoog 

ambitieniveau zoals beschreven in de 10 punten van de Bouwstenennotitie het 
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resultaat is met het grootst mogelijke draagvlak voor strategische en 

bestuurlijke samenwerking van de vijf gemeenten in de Duin – en Bollenstreek. 

d. dat dit resultaat de basis is voor de verdere uitwerking van de  nieuwe 

Gemeenschappelijke Regeling  Duin- en Bollenstreek van de vijf gemeenten; 

STELT VAST: 

e. dat de volgende bouwstenen uit de Bouwstenennotitie dienen als leidraad voor 

de besluitvorming en verdere uitwerking van de nieuwe Gemeenschappelijke 

Regeling Duin- en Bollenstreek: 

1. Er komt één Gemeenschappelijke Regeling Duin- en Bollenstreek. De 

gemeenschappelijke Regeling wordt de enige besluitplek voor de 

strategische opgaven. 

2. Alle vijf domeinen uit de strategische opgaven worden in de nieuwe 

Gemeenschappelijke Regeling ondergebracht  met een daaraan 

samenhangende ambtelijke samenvoeging op de strategische 

beleidsterreinen. Er wordt zeer gehecht aan de samenhang in het beleid en 

aan een reductie van de bestuurlijke drukte. Daarom is een oplossing met 

per domein een afzonderlijke regeling, niet aan de orde. 

3. Er zal onderzocht worden in hoeverre bestaande regelingen tussen de vijf 

gemeenten geleidelijk kunnen opgaan in de nieuwe Gemeenschappelijke 

Regeling waarbij rekening gehouden moet worden met de bestaande 

partners. De transparantie van het bestuur en de democratische legitimatie 

zijn gediend met een opschoning van de bestaande regelingen.  

4. De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling kan zelf weer nieuwe regelingen 

aangaan met gemeenten buiten de vijf deelnemers, voor (strategische) 

taken die de grenzen van de vijf gemeenten overstijgen en voor taken 

waarvoor een grootschaliger samenwerking een duidelijke meerwaarde 

heeft. Er wordt dan met name naar de Gemeente Katwijk gekeken. 

5. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling  (AB) bestaat 

uit raadsleden. Dat doet recht aan het politieke karakter van de taken die 

het openbaar lichaam gaat uitvoeren en is de enige manier om dubbele 

verantwoording (binnen de regeling en tussen de regeling en de raden) te 

voorkomen. 
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6. Bij de uitwerking van de samenstelling van het AB gaat de voorkeur uit naar 

een vertegenwoordigend systeem met aanmerkelijk minder leden dan het 

totaal van 101 raadsleden, zodat het AB een compacte omvang houdt. Bij 

de uitwerking van het Dagelijks Bestuur gaat de voorkeur uit naar een 

samenstelling vanuit de leden van de Colleges van Burgemeester en 

wethouders. 

7. De Gemeenschappelijke Regeling is de enige besluitplek van de gemeenten 

als het gaat om de strategische opgaven en wordt toegerust met budgetten 

en bevoegdheden.  De financiële gevolgen moeten helder en transparant 

zijn, inclusief een nulmeting. 

8. Er wordt zeer gehecht aan een snelle start van de Gemeenschappelijke 

Regeling. De urgentie van de strategische opgaven verdraagt geen 

langdurig aanloopproces. Een groeimodel is niet aan de orde, er moet een 

duidelijke startdatum komen. Na die startdatum kan gefaseerd uitvoering 

worden gegeven aan de opgaven. Een prioriteit bij het sociaal domein en 

bij economische zaken ligt daarbij voor de hand . 

9. De tijd die nodig is om de Gemeenschappelijke Regeling in te richten, mag 

niet ten koste gaan  van het inhoudelijke werk dat al regionaal opgestart is 

(bijv decentralisaties). Daarom moeten de Colleges van B en W het maken 

van een uitvoeringsagenda voor de 36 strategische afspraken snel ter hand 

nemen. De inhoudelijke samenwerking kan al van start gaan, vooruitlopend 

op de formele vastlegging in een publiekrechtelijke overeenkomst. 

10.Te zijner tijd, bijvoorbeeld na vier jaren, moet een evaluatie uitwijzen of de 

gemeenschappelijke regeling  de goede manier is om de strategische 

opgaven van de streek aan te pakken.  

B E S L U I T: 

f. Te besluiten: 

1. Het college opdracht te geven het voorgaande verder uit te werken naar 

een juridisch kader in de vorm van een oprichtingsakte en/of 

bestuursovereenkomst voor de oprichting van een Gemeenschappelijke 

Regeling waarin de contouren van de Gemeenschappelijke Regeling zijn 

opgenomen conform de bouwstenen onder e; 

2. Het college opdracht te geven het  juridisch kader uiterlijk 1 januari 

2014 aan de raden aan  te bieden zodat besluitvorming in de huidige 
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vijf gemeenteraden kan plaatsvinden uiterlijk 31 januari 2014 en het 

gewenste tempo kan worden behouden; 

3. De inwerkingtreding/oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling te 

bepalen op uiterlijk 31 december 2014.  

g. het college opdracht te geven een bestuursopdracht op te stellen 

overeenkomstig het gestelde onder e. en f. en in de bestuursopdracht onder 

andere aandacht te besteden aan de financiële consequenties en de 

communicatie met de inwoners/stakeholders en maatschappelijke partners. 

h. het mandaat van de klankbordgroep te verlengen tot 31 december 2014 en/of 

tot de oprichting/in werkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling en 

uit te breiden tot maximaal vijf vertegenwoordigers per gemeente; 

i.  het mandaat van de klankbordgroep als volgt te omschrijven: 

1. het adviseren van de Stuurgroep over het voorbereiden van 

besluitvorming in de individuele raden; 

2. het monitoren van de uitwerking van de besluitvorming van de raden  

inclusief tijdpad; 

3. het mede zorgdragen voor tijdige terugkoppeling naar de individuele 

raden; 

4. het zorgdragen voor het tijdig betrekken van de overige raadsleden  bij 

het proces inclusief het organiseren van raadsledenconferenties. 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 september 2013 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 

 


