
BOUWSTENEN VAN DE RAADSLEDENCONFERENTIE VAN 5 SEPTEMBER 2013 VOOR DE 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DUIN- EN BOLLENSTREEK 

 

 

Op 27 augustus en 5 september 2013 hebben de raadsleden van Hillegom, Lisse, Noordwijk, 

Noordwijkerhout en Teylingen het gezamenlijke traject van hun voorbereidingen op de 

raadsvergaderingen van 30 september afgerond in een raadsledenbijeenkomst. Er was een brede 

ondersteuning van vier uitgangspunten: 

 De 36 strategische opgaven, vastgesteld in de raden van 4 april 2013, vormen het politieke 

kader voor de komende jaren. De urgentie van de afspraken wordt ten volle onderschreven 

 Het is in het belang van de inwoners om bestuurlijk een strakkere en regionaal eenduidige 

regie te voeren, ook in vraagstukken waar de streek op zich nu niet goed aan toe komt 

 De gemeenten kunnen niet op eigen kracht invulling geven aan de strategische opgaven. 

Intensivering en versnelling van de bestuurlijke samenwerkring zijn dringend gewenst 

 Er wordt onderkend dat, wanneer elke raad op zijn eigen standpunt blijft staan, het debat 

over de vormgeving van de samenwerking verstart. En er lijkt bereidheid om bij meerderheid 

een variant te steunen met het grootst mogelijke draagvlak.  

Op 5 september, waar ca 2/3 van de raadsleden fysiek of via duidelijke mandatering aanwezig was, 

tekende zich een meerderheid af voor onderstaande bouwstenen. Duidelijk was echter ook dat er 

binnen de raden t.o.v. die meerderheid, sterk afwijkende standpunten werden ingenomen: tegen 

iedere vorm van een strakke regionale regie tot een sterke voorkeur voor fusie. Binnen die laatste 

categorie raadsleden is overigens de wil te bespeuren dat bij een keuze voor een WGR met een hoog 

ambitieniveau bereidheid bestaat daar in mee te gaan vanuit de leidende gedachte te komen tot een 

Bollenstreek “met één mond”. Maar stellig mag worden geconcludeerd dat op 5 september de 

variant met het grootst mogelijke draagvlak een openbaar lichaam is volgens de WGR, met een hoog 

ambitieniveau. In de uitwerking van de resultaten van de rondetafelgesprekken zijn de volgende 

bouwstenen als leidraad voor de besluitvorming te herleiden.  

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, voor (strategische) taken die de grenzen van de vijf overstijgen en 

voor taken waar 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  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 

 

6. Bij de uitwerking van de AB-samenstelling gaat de voorkeur uit naar een vertegenwoordigend 

systeem met aanmerkelijk minder dan 101 raadsleden, zodat het Algemeen Bestuur 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 B en W 

 

7. De Gemeenschappelijke Regeling wordt toegerust met budgetten en bevoegdheden op zo’n 

manier dat het de enige besluitplek van de gemeenten is als het gaat om de strategische 

opgaven. 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  

gaan van het inhoudelijke werk wat 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. Tezijnertijd, 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.  


