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1.

Achtergrond en aanleiding

De vier gemeenten hebben het voornemen uitgesproken om de reeds bestaande samenwerking verder te
intensiveren. Op 2 oktober 2012 heeft besluitvorming plaatsgevonden en zijn daartoe in de betrokken raden
moties aangenomen. Daarbij is uitgesproken dat de inhoud in strategische zin aan de orde moet komen. In een
raadconferentie, die op 14 februari 2013 heeft plaatsgevonden, is nader gediscussieerd over de inhoudelijke en
strategische inzet van de samenwerking. Dit heeft geresulteerd in 36 strategische samenwerkingsafspraken op
de volgende vijf domeinen:
1.
2.
3.
4.
5.

Veiligheid en Openbare Orde.
Sociaal Domein.
Economische Zaken en toerisme.
Ruimtelijke Ordening.
Mobiliteit en infrastructuur.

De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen (in deze rapportage kortweg Bollenstreek)
hebben besloten stappen te zetten naar een meer onomkeerbare en niet-vrijblijvende samenwerking in de vorm
van een gemeenschappelijke regeling. De contourennota schetst de hoofdlijnen van deze gemeenschappelijke
regeling met als doel versterking van de strategische positie van de Bollenstreek. Na de bestuursopdracht die
hieronder wordt aangegeven is de contourennota als volgt te lezen:
Wat is de kern en meerwaarde van de gemeenschappelijke regeling?
Welke taken horen daar dan bij?
Wat is dan een passende opzet van de gemeenschappelijke regeling?
Welke gemeenschappelijke organisatie hoort daar bij?
Wat zijn dan de financiële consequenties op hoofdlijnen?
Aan welke consequenties moeten we voor het vervolg denken?
Hoe zien de vervolgstappen er globaal uit?

Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8

In antwoord op deze vragen is ieder hoofdstuk aan het begin voorzien van een korte samenvatting.

1.1.

Bestuursopdracht

Op 30 september 2013 hebben de Raden van Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen besloten een
bestuursopdracht te laten opstellen. De bestuursopdracht ging over het op hoofdlijnen uitwerken van de
volgende onderdelen:
Om overeenkomstig het raadsbesluit de uitwerking te laten plaatsvinden naar een (juridisch) kader in de
vorm van een oprichtingsakte en/of bestuursovereenkomst voor de oprichting van een gemeenschappelijke
regeling voor de vier gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Teylingen en Hillegom.
- Het (juridisch) kader uiterlijk 1 januari 2014 aan de gemeenteraden aan te bieden, zodat besluitvorming in
de gemeenteraden kan plaatsvinden uiterlijk 31 januari 2014 (deze datum is later aangepast naar eind
februari).
- Aandacht te besteden aan de financiële consequenties en de communicatie met inwoners/stakeholders en
maatschappelijke partners.
Uitwerking van diverse, door de gemeenteraden aangenomen, moties te laten plaatsvinden. In bijlage F is de
meer uitvoerige tekst van de bestuursopdracht aangegeven, ook de daaraan gerelateerde moties zijn verwerkt.
-

Hieronder wordt kort aangegeven op welke wijze deze contourennota antwoord geeft op de bestuursopdracht
en de moties. Bij de besluitvorming is in de vorm van moties aandacht gevraagd voor een aanzet tot een missie
en visie voor de samenwerking. Hoofdstuk 2 is na inbreng van raadsleden, collegeleden en ambtelijke
organisatie een éénsgezinde aanzet voor deze visie en missie in de vorm van kernwaarden. Er bleek bij motie
verder behoefte aan een duidelijk overzicht van bovenlokale taken die nodig zijn om de strategische ambities
waar te maken. Dit overzicht wordt besproken in hoofdstuk 3 en treft u verder aan in bijlage B. De contouren
van de juridische regeling treft u aan in hoofdstuk 4 en bijlage A. Per motie is ook gevraagd naar een eerste
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invulling van de organisatie, die u aantreft in hoofdstuk 5. Verder is bij motie aandacht gevraagd voor de
financiële consequenties voor de gemeenten, zowel structureel als ook de aanloop- en frictiekosten. Hoofdstuk 6
geeft een toelichting op deze financiële consequenties (en meer details daarover vindt u in de financiële bijlagen
D en E). Verder werd bij motie gevraagd om nadrukkelijke betrokkenheid van de Raden bij de totstandkoming
van deze rapportage. Om dit te realiseren zijn er raadsbijeenkomsten gehouden op 4 en 10 december, een
Radenconferentie op 8 januari (met diverse deelsessies), bijeenkomsten van de raadsklankbordgroep en
bijeenkomsten met raadsleden en de raadsklankbordgroep over de conceptrapportage. De samenwerking met
Noordwijk (motie Noordwijkerhout, Samen uit samen thuis) krijgt aandacht in hoofdstuk 3 en in bijlage C. Op
deze wijze is voldaan aan de bestuursopdracht en de daarbij aangenomen moties. Tenslotte is de motie over
duurzaamheid op een aantal belangrijke plaatsen in deze nota aangegeven. Deze motie vergt vooral bij de
inhoudelijke verdere uitwerking van de samenwerkingsafspraken aandacht, zoals ook in de motie is
aangegeven.
Deze contourennotitie is tot stand gekomen in overleg met de projectorganisatie voor de Bollenstreek, het
ambtelijk overleg en de stuurgroep. De Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) was bij vele ontmoetingen en
overleggen betrokken. Medewerkers van de vier gemeenten hebben geparticipeerd in werkgroepen per domein
voor de bovenlokale taken, een werkgroep organisatie en een werkgroep financiën. Verder is veel input
verkregen uit een heidag met het management van de vier gemeenten, bijeenkomsten van de raadsleden en een
Radenconferentie, een bijeenkomst van de vier Colleges van B&W en bijeenkomsten van de
Raadsklankbordgroep. Tenslotte is advies ingewonnen bij de hoogleraren Voermans en Steunenberg van de
Universiteit Leiden (zie hiervoor bijlage I). Wij zijn veel dank verschuldigd voor alle input en het actieve
meedenken van zovelen aan deze contourennotitie. Een korte beschrijving van het proces is opgenomen in een
bijlage G.

1.2. Reikwijdte
Deze contourennotitie dient ter onderbouwing van een raadsbesluit over de hoofdlijnen van een
gemeenschappelijke regeling en het kiezen van een richting voor de daarbij horende organisatie en financiële
consequenties. De gekozen richting dient als basis voor een op te stellen bedrijfsplan voor een nieuw te vormen
organisatie.

5

2.

Strategisch profiel

Samenvatting
De gemeenten Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout en Teylingen willen een gemeenschappelijke regeling
oprichten om daarmee de strategische positie van de Bollenstreek te versterken. Vanuit regionale visies en
programma’s realiseert de gemeenschappelijke regeling belangrijke ambities op het gebied van Veiligheid en
Openbare Orde, het Sociaal Domein, Economische Zaken, Toerisme, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit en
infrastructuur. Beoogd is een regeling en organisatie met voldoende slagkracht die op de goede (bestaande en
nieuwe) podia als volwaardig gesprekspartner namens de Bollenstreek kan spreken, coalities kan aangaan met
andere steden en regio’s, de decentralisaties op het sociale domein goed kan uitvoeren en regionale opgaven
kan realiseren. De gemeenschappelijke regeling dient daardoor de gezamenlijke belangen van de streek en
levert een belangrijke bijdrage aan een veiligere, economische sterkere, socialere, infrastructureel en ruimtelijk
betere en meer duurzame Bollenstreek voor de inwoners, instellingen en bedrijven.
De vier gemeenten zijn éénsgezind over de kernwaarden van het samenwerkingsverband: strategisch, krachtig,
samenwerkingsgericht, extern geörienteerd, flexibel, ondernemend en efficiënt.

2.1. Kern en meerwaarde strategische samenwerking
De meerwaarde van de strategische samenwerking is in recente rapporten en onderzoeken al aan de orde
gekomen (zie Strategische Samenwerking in de Duin- en Bollenstreek, Blaauwberg juni 2013 en ook
Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek, Berenschot juli 2012). De kern van deze rapporten die van belang
is voor deze contourennotitie geven we hier kort weer en gelden als vertrekpunt voor deze contourennota.
De gemeenten willen vanuit het streekbelang een sterkere strategische positie verwerven. De Bollenstreek heeft
veel gezamenlijke belangen en wil in groter regionaal verband, zoals Holland Rijnland en (ook via Holland
Rijnland) in de noord- en zuidvleugel meer gewicht in de regio kunnen inbrengen. Door onderling krachtiger
samen te werken willen de gemeenten sterkere coalities kunnen vormen met andere steden en regio’s. De
samenwerking maakt het daarbij mogelijk om deel te nemen aan strategische overleggen over geld en opgaven
waar de individuele gemeenten nu niet aan kunnen deelnemen. De samenwerking dient om de belangen van de
regio en de inwoners, instellingen en bedrijven beter te behartigen. De gemeenschappelijke regeling creëert de
bestuurlijke en ambtelijke slagkracht om de strategische opgaven van de regio waar te kunnen maken. Uit het
onderzoek van Berenschot blijkt dat hiervoor één bestuurs- en beslisorgaan noodzakelijk is (één plek voor
besluitvorming).
In aanvullende moties (september 2013) is verder aangegeven dat de gemeenschappelijke regeling (GR) een
hoog ambitieniveau moet kennen. De GR wordt de enige besluitplek voor de strategische opgaven van de regio.
De focus is daarbij gericht op samenhang in beleid en vermindering van bestuurlijke drukte.
De basis voor de strategische samenwerking ligt in de gemaakte 36 strategische samenwerkingsafspraken
tussen de vier betrokken gemeenten en de gemeente Noordwijk. De ambitie van deze afspraken valt kort als
volgt samen te vatten:
•

Creëren veiligste regio van de randstad voor de inwoners.

•

Op sociale domein benutten van solidariteit en zelfredzaamheid van de inwoners en met elkaar te
zorgen voor risicobeheersing (onder beginsel van ‘groot organiseren en klein en dichtbij uitvoeren’).

•

Operationeel opgewassen zijn tegen de nieuwe taken door decentralisaties. Verwerven sterkere positie
ten opzichte van grotere welzijns-, zorg- en andere instellingen.

•

Gezamenlijk versterken van de eigen regionale economie. Een sterkere economie biedt kansen aan de
inwoners.
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•

Vormgeven van het ruimtelijk beleid vanuit een regionale visie. Die visie is nodig voor het buitengebied,
gerichte investeringen voor bedrijventerreinen, winkelstraten en kantoorlocaties en het revitaliseren
van de woningmarkt.

•

Versterken van de regionale infrastructuur. Focus op OV-netwerk, Rijnlandroute, fiets- en
wandelpaden en recreatieve verbindingen.

De gemeenten willen bij de nadere uitwerking van deze ambities de duurzaamheid versterken. Duurzaamheid
is daarmee een thema dat integraal aandacht krijgt bij de verdere uitwerking van alle relevante
samenwerkingsafspraken.
Een belangrijke reden om een gemeenschappelijke organisatie te vormen is het voor de Bollenstreek signaleren
van landelijke en regionale ontwikkelingen en kansen en deze omzetten in een regionale gezamenlijke strategie
om de strategische positie van de Bollenstreek te versterken. Beoogd is een organisatie met voldoende
slagkracht die op de goede podia als volwaardig gesprekspartner namens de Bollenstreek kan spreken. De
organisatie is gericht op het versterken van de strategiefunctie en dient tevens in staat te zijn om de strategische
taken op te pakken die op dit moment nog niet binnen de 4 deelnemende gemeenten belegd zijn. De
gemeenschappelijke organisatie kan zo beleidsopgaven gemakkelijker in samenhang en over gemeentegrenzen
heen bezien. Ook kan de gemeenschappelijke organisatie in de nabije toekomst taken beter oppakken die als
gevolg van reductie in taken van Holland Rijnland op de deelnemende gemeenten af komen. De
gemeenschappelijke organisatie kan ook beter en gemakkelijker afstemmen met andere bovenlokale
samenwerkingsverbanden. Een belangrijk doel van de GR is de positie van de raadsleden van de vier gemeenten
in de regio te versterken en daarmee de democratische legitimatie. Nu spelen raadsleden vaak een meer
indirecte rol in de regionale strategie- en beleidsvorming.
Bovendien heeft het creëren van een gemeenschappelijke organisatie met een grotere omvang ook voordelen
die samenhangen met de schaal. Er ontstaat meer ruimte voor medewerkers om zich te verdiepen op een aantal
domeinen danwel te verbreden. Een gemeenschappelijke organisatie is beter in staat goede mensen aan te
trekken voor de specifieke strategische doelen van de regio. Dat betekent overigens niet dat de lokale taken
minder belangrijk zouden zijn. De nieuwe organisatie biedt meer mogelijkheden tot differentiatie in functies,
zowel verticaal (junior / medior / senior) als horizontaal (generalisten / specialisten) en meer mogelijkheden
tot differentiatie in schaalniveaus en doorgroeimogelijkheden voor medewerkers. Een meer robuuste
organisatie leidt tot verminderde kwetsbaarheid (minder eenpitters, meer mogelijkheden om werk van elkaar
over te nemen). De organisatie vergroot de kans gezien te worden als serieuze gesprekspartner en zo ontstaan
meer mogelijkheden om deel te nemen aan overleggen waar de individuele gemeenten nu niet voor worden
uitgenodigd. Er ontstaat meer ruimte om te investeren in medewerkers en meer mogelijkheden om het
deskundigheidsniveau van medewerkers te verhogen (onderlinge kennisuitwisseling, opleiding, specialisatie).
Mogelijke efficiëntievoordelen kunnen worden ingezet om een kwaliteitsimpuls te realiseren en deels om
nieuwe taken te bekostigen (zie het hoofdstuk financiën voor een eerste uitwerking).

2.2. Kernwaarden gemeenschappelijke organisatie
Onderstaand worden de kernwaarden van de gemeenschappelijke organisatie opgesomd en met steekwoorden
voorzien van een inkleuring. Over de kernwaarden van de gemeenschappelijke organisatie was grote
overeenstemming in de verschillende bijeenkomsten met Raden, Colleges en ambtelijk management. Die
eensgezindheid is van grote waarde, geldt als richtsnoer voor de uitwerking in de volgende hoofdstukken en kan
later worden vertaald in een visie en missie voor de organisatie.
Strategisch
Focus op de lange termijn. Innovatief. Ontstijgen ad-hoc, operationele kwesties en waan van de dag.
Regisserend. Focus op strategisch meerwaarde. Versterken van de regionale bestuurskracht.
Krachtig
Slagvaardig. Dingen voor elkaar krijgen. Robuust. Daadkrachtig. Eenduidige bevoegdheden.
Samenwerkingsgericht
Netwerken. Integraal. Beleidsdomein overstijgend / beleidsintegraliteit. Gemeentegrens overstijgend. Geen wijzij cultuur. Overkoepelend. Samen sterk. Verbindend.
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Extern georiënteerd
Focus op burgers, organisatie en bedrijven. Lobbyen. Subsidies benutten. Kansen pakken in en buiten de regio.
Democratisch legitiem.
Flexibel
Geen vastomlijnde structuur. Organisch.
Ondernemend
Kansen zoeken en pakken. Proactief. Lef en durf tonen. Keuzes maken. Innovatief. Ambitieus. Modern.
Ontwikkelgericht.
Efficiënt
Wars van bureaucratie. Transparant. Financieel gezond.
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3.

Overzicht bovenlokale taken

Samenvatting
De vier gemeenten hebben 36 strategische samenwerkingsafspraken gemaakt. Uit deze afspraken vloeien taken
voort die in een overzicht zijn samengebracht. Uit analyse van deze taken blijkt dat het gaat om drie typen
taken:
a. visie en belangenbehartiging,
b. integrale regionale uitvoering en
c. gerelateerde taken.
Deze indeling leidt tot drie scenario’s voor de overheveling van taken en bevoegdheden naar de GR. Noordwijk
wil met de op te richten GR samenwerken in een flexibele netwerkstructuur en daarover aan de hand van
verschillende uitvoeringsvormen nadere afspraken maken. Ook Katwijk staat open voor samenwerking met de
GR van de Bollenstreek.

3.1. Analyse bovenlokale taken
De 36 strategische samenwerkingsafspraken vormen de basis voor dit rapport en ook voor de analyse van de
taken van de GR. Voor de vijf domeinen (OOV, EZ, RO, Sociaal en Mobiliteit/Infra) zijn werkgroepen
samengesteld met vertegenwoordigers uit de vakgebieden vanuit de vier gemeenten. In iedere werkgroep is
onder onze begeleiding per samenwerkingsafspraak gekeken naar de taken die deze afspraak met zich
meebrengt. Nadat deze taken waren geïdentificeerd is per taak bezien welke inzet in uren de gemeenten nu al
kennen op deze taken. Daarbij is het mogelijk dat de taken al in iedere gemeente worden uitgevoerd. Het kwam
echter ook voor dat de taak nieuw of gedeeltelijk nieuw is. Tenslotte is bekeken wat de benodigde inzet is om de
taak uit te voeren in de gemeenschappelijke organisatie. Dat kan soms tot een efficiencyvoordeel leiden. Deze
gegevens zijn vervolgens gebruikt voor de verdere uitwerking van de organisatorische en financiële
consequenties in de hoofdstukken 5 en 6.
Bij de analyse bleken bij veel afspraken drie keuzes mogelijk:
1

De eerste keuze was om alleen de afspraken rond regionale visie en regionale belangenbehartiging als
taken voor de gemeenschappelijke organisatie te benoemen. Dit werd vanuit het overleg met
raadsleden aangegeven. De afspraken die zich richten op een integrale regionale uitvoering verlopen
hierbij via de gemeenten, dus lokaal. Dat heeft in de volgende hoofdstukken geleid tot scenario 1,
strategische taken. Overigens worden ook in dit scenario alle 36 afspraken uitgevoerd, maar een deel
verloopt via de vier gemeentelijke organisaties.
2
Een andere mogelijkheid is om consequent alle taken die direct samenhangen met de strategische
samenwerkingsafspraken onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling. Dit heeft geleid tot
scenario 2, 36 strategische samenwerkingsafspraken in de GR.
3
Tenslotte is geconstateerd dat de strategische samenwerkingsafspraken vaak wel een belangrijk deel
van een beleidsterrein of taak beslaan, maar ook onderdelen niet raakt. Een strikte interpretatie leidt
dan tot versnippering van taken. In het derde scenario is daarom een bredere interpretatie gekozen
en zijn ook deze indirect gerelateerde of samenhangende taken meegenomen (scenario 3: 36
samenwerkingsafspraken en gerelateerde taken)
Bijlage B biedt een gedetailleerd overzicht van de resultaten van deze analyse. In deze bijlage is per
samenwerkingsafspraak aangegeven wat de bovenlokale taken zijn in de scenario’s 1, 2 en 3. Daarbij geldt
telkens dat dus de overige taken lokaal blijven, waar relevant is nadere uitleg gegeven en aangegeven welke
aspecten of taken lokaal blijven. In de volgende hoofdstukken werken we de scenario’s verder uit, zodat de
Raden een instrument in handen krijgen voor het maken van een keuze.

3.2. Schets van de taken per domein
De 36 strategische samenwerkingsafspraken betreffen de domeinen: Veiligheid en Openbare Orde, Sociaal
Domein, Economische Zaken en Toerisme, Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur en Mobiliteit. Hieronder
schetsen we kort de bovenlokale taken per domein, een meer gedetailleerde opsomming per strategische
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werkafspraak is vermeld in bijlage B. Hierbij maken we onderscheid in de taken gericht op visie en
belangbehartiging, integrale regionale uitvoering en direct gerelateerde taken.
In onderstaande schets komen diverse taken op het gebied van visie- en beleidsvorming aan de orde. In de
slotverklaring van het Valentijnsberaad (14 februari 2013) is daarbij expliciet aangegeven dat op alle domeinen
waar nodig de thema’s natuur, water, landschap en duurzaamheid als leidraad zullen worden uitgewerkt. In een
motie in de gemeente Noordwijkerhout van 30 september 2013 wordt er op gewezen, dat na oprichting van de
GR het thema duurzaamheid voor alle domeinen verder uitgewerkt dient te worden in concrete meetbare
doelen waarover vervolgens gerapporteerd kan worden. Bij de verdere uitwerking na oprichting van de GR is
daarvoor expliciete aandacht nodig. In deze contourennotitie komt uitwerking van het thema duurzaamheid
daarom nog niet verder terug.
Veiligheid en Openbare Orde
Visie en belangenbehartiging
Centraal staat een op te stellen integrale veiligheidsstrategie, ook Integraal Veiligheidsprogramma (IVP)
genoemd. Die strategie is nodig om de ambitie van veiligste regio van de Randstad waar te maken. Een
belangrijke taak is daarom het programmamanagement van het IVP, waaronder het formuleren van het
programma, daarover overleg voeren met partners, het initiëren van de uitvoering, monitoren van de voortgang
en het programma actueel houden door periodiek te evalueren en te herijken. Het IVP draagt ook bij aan het
behartigen van de belangen van de regio in het bestuur van de veiligheidsregio. Hiervoor is advies en
ondersteuning nodig van de betrokken bestuurders in de veiligheidsregio en andere overleggen op dit terrein,
zoals het regionaal bestuurlijk overleg van de politie, brandweer en GHOR.
Regionale integrale uitvoering
Voor de regionale integrale uitvoering zijn afspraken gemaakt over de preparatie op en bestrijding van rampen,
horeca-, alcohol- en drugsbeleid en handhaving, de algemene plaatselijke verordening (APV) en grote
evenementen. De gemeenten hebben afgesproken samenhang aan te brengen in de preparatie op en bestrijding
van rampen (afspraak 2). Hiervoor is bovenlokale coördinatie nodig, zoals het opstellen van een gezamenlijk
opleidings, oefen- en trainingsplan, het ondersteunen van de gezamenlijke rampenstaf met de vereiste kennis
en expertise en in praktische zin het functioneel houden van een centrale locatie voor de rampenbestrijding. In
dit domein past verder het formuleren van horecabeleid, inclusief alcohol- en drugsbeleid (afspraak 3) en op
basis daarvan handhaven. De APV wordt afgestemd en geharmoniseerd en periodiek is overleg nodig over een
regionale evenementenkalender voor de grotere evenementen. Om de gewenste harmonisatie voor
evenementenvergunningen te bereiken is het formuleren van evenementenbeleid met kaders en criteria voor de
vergunningverlening een belangrijk taak. De verordeningen en de vergunningverlening blijven daarbij een
lokale bevoegdheid.
Gerelateerde taken
Bovenstaande taken zorgen voor bovenlokale expertise op het gebied van de APV. Een direct gerelateerde taak
is het actueel houden van de APV op basis van nieuwe (vooral wettelijke) ontwikkelingen en het verlenen van
jurisdische ondersteuning aan de gemeenten op dit specifieke terrein.
Sociaal Domein
De strategische samenwerkingsafspraken zijn ambitieus voor het sociale domein en betreffen de
beleidsvorming en uitvoering van taken in het sociaal domein, waarbij het gemeenschappelijke en regionale
leidend zijn voor het beleid en voor de uitvoering waar nodig naar lokaal maatwerk wordt gekeken (afspraak 7).
Er is urgentie op dit domein om samen te werken vanwege de komende decentralisaties. De gemeenten hebben
dat al onderkend en een gezamenlijke programma-organisatie (3D organisatie) opgericht.
Visie en belangenbehartiging
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Het formuleren van een sociaal programma en programmamanagement hebben hier prioriteit, een programma
dat gaat over de decentralisaties (afspraak 12) en ook een sterke link heeft met het versterken van de economie,
een vitaal bedrijfsleven en de rol van de “civil society” (afspraak 15). Lokaal kan in aanvulling op het
programma (rompbeleid) voor het sociaal domein indien gewenst tot accenten, aanvullend beleid of
aanvullende projecten worden besloten.
Doel van de decentralisaties is onder andere om gemeenten meer integraal te kunnen laten werken, omdat
sociale problemen om een integrale aanpak vragen en instanties daarbij nog te vaak langs elkaar heen werken.
De decentralisaties op het sociaal domein en de strategische samenwerkingsafspraken betreffen daarom een
breed beleidsterrein. Een belangrijke aanvullende taak hierbij is het formuleren van regionaal beleid en een
spreidingsplan voor welzijn, mantelzorg en vrijwilligers (afspraak 12). De gemeenten ontwikkelen zich hierbij
gezamenlijk tot een goede gesprekspartner voor een zeer breed veld van partners op het gebied van onder
andere zorg, jeugdzorg en onderwijs (afspraak 8 en 13).
Regionale integrale uitvoering
Voor deze beleidsvelden is overleg nodig met betrokken partnerorganisaties en uitvoering van het beleid, zowel
regionaal als ook lokaal maatwerk. Het op te stellen programma voor het sociale domein geeft een rompbeleid
aan, lokaal zal dit verder aangevuld en ingevuld moeten worden. In het programma is ook aandacht nodig voor
de uitvoering door de ISD en de Mare-groep en de verdere versterking van deze organisaties (afspraak 10).
Eventuele verdere integratie van deze organisaties in deze nieuw op te richten GR is in deze contourennotitie
niet onderzocht, maar wel een mogelijkheid die later nader onderzocht dient te worden. Voor de uitvoering van
deze belangrijke taken lijkt overheveling van de budgetten die direct verband houden met de decentralisaties
noodzakelijk (afspraak 9 en deels afspraak 11), dit wordt verder inzichtelijk gemaakt in het kader van het
programma op het sociale domein (3D-organisatie). Een belangrijke taak is de regionale inkoop en
aanbesteding op het sociaal domein, onder andere bij grotere zorginstellingen en welzijnsinstellingen (afspraak
8). Bij de integrale uitvoering hoort tevens het maken en onderhouden van afspraken met het
werkgeversservicepunt met bedrijven (nu via de 3D-organisatie) om de integratie naar werk te bevorderen. Om
de vraag naar woon- en zorgvoorzieningen regionaal goed in kaart te brengen wordt periodiek onderzoek
uitgevoerd op het gebied van sociaal-demografische ontwikkelingen en vergrijzing (afpsraak 14).
Gerelateerde taken
Aan de strategische samenwerkingsafspraken gerelateerde taken betreffen: sportbeleid, kinderopvang
(voorschools), onderwijshuisvesting, kunst en cultuur, accommodatiebeleid en bibliotheekwerk.
Economische Zaken en Toerisme
Op gebied van Economische Zaken is de Agenda Greenport vastgesteld en op basis van dit regionale
programma hebben de gemeenten de uitvoering gezamenlijk ter hand genomen. Er lopen diverse gezamenlijke
activiteiten en er is ook gezamenlijk capaciteit ingehuurd voor de uitvoering (o.a. op het gebied van regionale
promotie).
Visie en belangenbehartiging
Centraal staat het economisch programma voor de regio, de Agenda Greenport, die is vastgesteld en in
uitvoering is (afspraak 17). Visievorming betreft ook het formuleren van een regionale economische visie op de
kantorenmarkt, detailhandel en bedrijventerreinen en de opstelling van een meerjarenkader voor
investeringsmiddelen of de mogelijke opzet van een gezamenlijk investeringsfonds (afspraak 22).
Regionale integrale uitvoering
Bij de regionale integrale uitvoering gaat het onder meer om afstemmen en harmoniseren van beleid en
richtlijnen bij contacten en vergunningen voor bedrijven en de opzet van een servicebalie voor bedrijven. Voor
het versterken van toerisme en recreatie is de opzet van integrale gebiedspromotie en de uitvoering van een
regionaal marketingplan een belangrijke taak. Verder ook het faciliteren van initiatieven op het gebied van
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park- en citymanagement. Om te zorgen voor een uniforme behandeling van vergunningen en goede
serviceverlening is een duidelijk aanvraagpunt voor de relevante vergunningen nodig, waarbij het bedrijf wordt
begeleid en dezelfde contactpersoon kan blijven aanspreken op de voortgang en verlening van de vergunning.
De formele bevoegdheid voor verlening van de vergunning blijft (conform afspraak 18) bij de gemeente zelf.
Voor de verdere opzet van de servicebalie adviseren we gebruik te maken van de ervaringen bij andere
gemeenten op dit terrein.
Het formuleren van een krachtig regionaal onderwijsbeleid (afspraak 25) behoort zowel tot het economisch als
ook tot het sociaal domein.
Ruimtelijke Ordening
De gemeenten beschikken niet over één vastgesteld richtinggevend programma en een uitvoeringsagenda voor
de ruimtelijke ontwikkeling. Er zijn wel heel belangrijke bouwstenen aanwezig zoals de intergemeentelijke
structuurvisie Greenport en de regionale en provinciale structuurvisie. Daarnaast zijn er belangrijke
bouwstenen in ontwikkeling, mede in het kader van de strategische samenwerkingsafspraken, zoals een
regionale woonvisie en een visie op de transitie van winkelstraten, kantoorgebieden en bedrijventerreinen. De
gemeenten worden omringd door stedelijke regio’s met hun eigen ruimtelijke agenda’s en ruimtelijke plannen
(o.a. Leidse regio, Mainport Schiphol, Haarlem).
Visie en belangenbehartiging
Centraal staat het opstellen, onderhouden, initiëren en bewaken van een regionaal programma voor de
ruimtelijke ontwikkelingen een regionale woonvisie. Dit vormt de basis voor belangenbehartiging in bestaande
en nieuwe overleggen die vaak van strategisch belang zijn. Om zelf de regie te houden over de ruimtelijke
ontwikkeling van de streek dient deze belangenbehartiging met kracht neergezet te worden richting de
stedelijke (metropolitane) omringende regio’s, de provincie en andere partijen.
Regionale integrale uitvoering
De regionale visie wordt actief uitgevoerd, waarbij de regio actief partijen benadert en als co-ontwikkelaar
optreedt om projecten te initiëren (afspraak 26). Daarbij worden taken uitgevoerd en wordt kennis ingebracht
op het gebied van planeconomie, vastgoed, taxaties en onderhandelingen. De verdere uitvoering na de initiëring
geschiedt lokaal. Opgemerkt wordt dat de ruimtelijke visie een uitvoeringsplan zal moeten bevatten om de
strategische regionale projecten te duiden waarin de GR een rol dient te vervullen. In het verlengde van deze
taak wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een gezamenlijk grond- en ontwikkelbedrijf (afspraak 30).
De vier gemeenten harmoniseren en uniformeren de bouwvoorschriften en bestemmingsplanregels (afspraak
28). Verder hoort op dit domein de ruimtelijke vertaling van de revitalisering van winkelgebieden,
kantoorlokaties en bedrijventerreinen (afspraak 29).
Gerelateerde taken
Overwogen kan worden de ruimtelijke projectleiding voor strategische projecten geheel onder te brengen in de
gemeenschappelijke organisatie (dus ook voor de projectfasen na de start).
Het opstellen en vaststellen van bestemmingsplannen blijft een lokale bevoegdheid. Wel kan overwogen worden
de deskundigheid voor het opstellen van bestemmingsplannen gezamenlijk onder te brengen in de
gemeenschappelijke organisatie. Geconstateerd wordt dat deze deskundigheid nu veelal extern wordt
ingehuurd.
Aan de woonvisie en het woonbeleid is een beperkt aantal kleinere uitvoerende taken gerelateerd, waaronder
startersleningen, vergunningen in het kader van de splitsings- en onttrekkingsverordening en de
huisvestingsverordening.
Infrastructuur en mobiliteit
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De Bollenstreek heeft geen regionale mobiliteitsvisie vastgesteld. Deze visie is nodig als vertrekpunt voor de
samenwerkingsafspraken op dit domein, om focus en richting te geven aan de gezamenlijke
belangenbehartiging en een sterkere positie in de regio te verwerven.
Visie en belangenbehartiging
Een belangrijke taak is het opstellen van een regionale mobiliteitsvisie (in relatie met, maar niet beperkt tot
afspraak 33, 34, 35 en 36). Hierbij hoort het voeren van overleg met belangrijke partners, het initiëren van de
uitvoering, bewaken van voortgang en uiteindelijk evalueren en herijken van de visie. Belangrijke onderdelen of
uitwerkingen zijn een regionale visie op het fiets- en wandelpadennetwerk en verfijning van het OV-netwerk
(afspraak 34). In dit domein is belangenbehartiging op het gebied van mobiliteit een taak richting onder andere
Holland Rijnland, de provincie, Rijkswaterstaat en de NS.
Regionale integrale uitvoering
De regionale integrale uitvoering richt zich vooral op de begeleiding van belangrijke infrastructurele en
mobiliteitsprojecten en het faciliteren van initiatieven voor mobiliteitsmanagement (afspraak 33 en 36).
Er zijn op basis van de strategische samenwerkingsafspraken geen gerelateerde taken op dit domein
vastgesteld.

3.3. Over te hevelen budgetten
In bijlage B is per samenwerkingsafspraak het over te hevelen budget kwalitatief aangegeven. Uit het overzicht
blijkt dat het nu al bekende over te hevelen budget naar een gemeenschappelijke regeling nog beperkt is. Bij
veel onderdelen hangt het over te hevelen budget af van de op te stellen regionale programma’s, beleidsnota’s
en de verdere uitwerking daarvan. De uiteindelijk over te hevelen budgetten kunnen dan aanzienlijke zijn, zeker
als gedacht wordt aan de budgetten die gerelateerd zijn aan de decentralisaties op het sociale domein. Voor een
aantal strategische samenwerkingsafspraken is een onderzoek of haalbaarheidsonderzoek aangekondigd en
hangt de overheveling van budget van de uitkomsten van dit onderzoek af. Dit geldt onder meer voor een
onderzoek naar een gezamenlijk grond- en ontwikkelbedrijf voor transitiegebieden.

3.4. Samenwerking Noordwijk
In een in september door de gemeenteraad van Noordwijkerhout aangenomen motie is aandacht gevraagd voor
de situatie als één van de vijf gemeenten niet wil deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling. Noordwijk
neemt vooralsnog niet deel aan de op te richten GR. Daarom is bij de opstelling van dit rapport bestuurlijk en
ambtelijk overleg gevoerd met Noordwijk. Daarnaast is er ook bestuurlijk overleg geweest met Katwijk. Uit dit
overleg blijkt dat Noordwijk wil werken in een flexibele netwerkstructuur. Noordwijk wil daarbij in principe
geen budgetten en taken overgedragen, tenzij de Raad anders besluit. Noordwijk wil nog steeds de 36
strategische samenwerkingsafspraken realiseren en wil daarvoor per onderwerp en afspraak nader bezien op
welke wijze dit het best concreet gemaakt kan worden. In bijlage C zijn daarvoor mogelijkheden geschetst. Deze
bijlage wordt door de gemeente Noordwijk gezien als een bruikbare gereedschapskist om tot verdere
concretisering te komen.
De gemeente Katwijk wil, zonder budgetten of taken over te dragen, op een deel van de 36 strategische
samenwerkingsafspraken de samenwerking zoeken. Uitgangspunt van Katwijk is dat er sprake moet zijn van
voordelen op efficiency en/of kwaliteit e.d.
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4.

Juridische vorm

Samenvatting
In overleg met de Raden en Colleges zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de opzet van de
gemeenschappelijke regeling van de Bollenstreek. Deze zijn: gelijkwaardigheid, effectief, gebaseerd op
onderling vertrouwen en behartiging van bovenlokale belangen. Democratische legitimiteit moet daarom
geborgd zijn. Het gaat om een strategische samenwerking, die politiek beleidsmatig van aard is. Dit betekent
dat raadsleden ook lid en/of betrokkene worden bij de Gemeenschappelijke Regeling en zo hun rol in de regio
versterken.
Op basis van deze uitgangspunten adviseren wij het volgende:
 Een AB waarin van elke gemeente 5 raadsleden worden afgevaardigd.
 Een stemverhouding in het AB op basis van het totaal aantal raadsleden van de betrokken gemeente; elk
lid heeft zoveel stemmen als het totaal aantal raadsleden binnen diens gemeente, afgerond naar 20 voor de
gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. (een lid uit een gemeente met 17 raadsleden heeft dus 20/5
= 4 stemmen).
 Besluitvorming in het AB die standaard is gebaseerd op 60% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen
 Een Bestuurlijk model waarbij tweemaal per jaar een Raadsconferentie plaatsvindt, waar de voltallige
raden aan deelnemen.
 Het expliciet opnemen in de regeling van de mogelijkheid tot instellen van adviescommissies (ook voor
raadsleden niet zijnde AB-leden) voor de afzonderlijke domeinen, die wordt samengesteld om de
democratische legitimatie en betrokkenheid van de Raden te versterken en verder op basis van
deskundigheid en expertise.
 Een dagelijks bestuur bestaande uit 1 wethouder per gemeente, waarbij elke wethouder een domein
vertegenwoordigt, en een roulerend voorzitter die het domein OOV behartigt.
 De portefeuillehouder in het DB voert regelmatig overleg met de portefeuillehouders van de andere
deelnemende gemeenten.
 Het creëren van de bevoegdheid in de regeling om (eventueel in de toekomst) bestuurscommissies in te
stellen.
 Het opnemen van een evaluatiemoment na twee jaar ten behoeve van het onderzoeken van de effectiviteit
van het bestuurlijk model, gevolgd door een reguliere vierjaarlijkse evaluatie waarbij aandacht wordt
besteed aan het functioneren van de regeling in den brede.
Naast deze voorstellen voor het inrichten van de regeling, moet bij het opstellen van de regeling rekening
worden gehouden met een aantal aspecten. De verantwoordingslijnen en informatieplichten moeten nader
worden vormgegeven in de regeling. Daarnaast moet bij het opstellen rekening worden gehouden met de
mogelijkheid dat in de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de Wgr aanhangig is. Afhankelijk van de
parlementaire behandeling van dat wetsvoorstel kan aanpassing op bepaalde onderdelen, zoals de
verantwoordingslijnen en de in begrotingssystematiek te hanteren termijnen, nodig zijn.

4.1. Uitgangspunten GR
De beoogde strategische samenwerking wordt gevat in een gemeenschappelijke regeling op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De organisatie zal worden ondergebracht in een openbaar lichaam als
bedoeld in die wet. De Wgr geeft een aantal kaders voor de inrichting van een openbaar lichaam. Binnen deze
kaders is er veel keuzevrijheid. Er zijn keuzes mogelijk voor de inrichting en samenstelling van het Algemeen
Bestuur (AB), het Dagelijks Bestuur (DB), het gebruik van adviescommissies en/of bestuurscommissie en
eventuele aanvullende onderdelen. Deze keuzes en opties zijn tijdens enkele avonden met de raadsleden van de
vier gemeenten uitvoerig besproken. In dit hoofdstuk zijn de resultaten van dit overleg verwerkt in de vorm van
een samenvattende schets van de contouren van de gemeenschappelijke regeling. In bijlage A is een eerste en
voorlopige aanzet gegeven voor de op te stellen regeling.
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Deze onderdelen zijn in verschillende bijeenkomsten besproken. Op basis van deze bijeenkomsten zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd bij het vormgeven van het voorgestelde bestuurlijk model van de GR.






De samenwerking moet plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid.. Het uitgangspunt is dat elke
gemeente evenveel belang heeft bij/bijdraagt aan de samenwerking.
sam
De samenwerking moet effectief zijn en geen extra bestuurlijke drukte met zich brengen.
De samenwerking is gebaseerd op onderling vertrouwen en behartiging van bovenlokale belangen.
De samenwerking moet ten goede komen aan de burgers van de gemeenten
gemeenten en zij moeten zich ook in
die samenwerking herkennen. Democratische legitimiteit moet daarom geborgd zijn.
Het gaat om een strategische samenwerking, die politiek beleidsmatig van aard is.

Bij de uitwerking is ook van belang dat het gaat om een zogenoemde gemengde regeling
regeling: zowel de raden als
de colleges nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling. Bij een dergelijke regeling kunnen zowel de raden
als de colleges taken en bevoegdheden overdragen aan het openbaar lichaam. Aangezien de voorgenome
voorgenomen
samenwerking een strategische, en in zoverre meer politiek beleidsmatige, samenwerking betreft, ligt het –
zeker in de primaire fase – voor de hand dat veel taken en bevoegdheden bij het AB komen te liggen. Daar vindt
de daadwerkelijk beleidsvorming plaats
plaats met betrekking tot de vijf domeinen en de daarbij behorende visies en
programma’s. Het DB is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en, na beleidsvorming door het AB, de
uitwerking van de beleidslijnen. Ook stuurt het DB de ambtelijke ondersteuning
ondersteuni aan.

4.2. Samenstelling en inrichting AB
Leden AB
Op basis van de Wgr is het aan de deelnemende raden om de leden van het AB aan te wijzen, uit hun midden en
– in geval van een gemengde regeling – ook uit het college. Het voorstel is dat elke gemeente evenveel
raadsleden afvaardigt naar het AB. Ten behoeve van de werkbaarheid is het advies niet meer dan 5 raadsleden
af te vaardigen. Daarnaast zal het AB uit een voorzitter en uit het Dagelijks Bestuur (DB) bestaan. In het kader
van duale verhoudingen in het AB zullen nadere afspraken worden gemaakt over de wijze waarop DB
DB-leden in
het AB functioneren. Hier past de afspraak dat Collegeleden enkel deelnemen aan het AB, voor zover zij DB
DB-
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leden zijn en dus ingevolge de WGR deel uit moeten maken van het AB waarbij de afspraak gemaakt wordt dat
zij geen gebruik maken van het stemrecht. Overwogen kan worden dit ook formeel te regelen, bijvoorbeeld door
DB-leden in het AB 0,1 stem te geven.
Dit advies is gebaseerd op de door de Wgr voorgeschreven kader en de door de betrokken gemeenten
uitgesproken wensen en uitgangspunten. Wat de samenstelling betreft is naar voren gebracht dat het AB met
name uit raadsleden zal bestaan. Collegeleden nemen enkel deel aan het AB, voor zover zij DB-leden zijn en dus
ingevolge de Wgr deel uit moeten maken van het AB. Daarnaast is naar voren gebracht dat niet de voltallige
raden zitting zullen hebben in het AB. Dit wordt niet werkbaar geacht.
Een belangrijk uitgangspunt dat door de betrokken gemeenten is geformuleerd is gelijkwaardigheid. Een
samenstelling van het AB waarbij elke gemeente evenveel raadsleden afvaardigt, benadrukt die
gelijkwaardigheid. Op welke wijze de deelnemende raden de afvaardiging in het AB uit hun midden kiezen,
wordt aan de raden overgelaten. Dit geeft de afzonderlijke raden flexibiliteit om recht te doen aan eventuele
verkiezingsuitslagen en daar onderling zelf afspraken over te maken. Uitgaande van een afvaardiging van 5
leden per gemeente, kan het immers voorkomen dat niet alle fracties van een gemeente zijn vertegenwoordigd.
Eventueel kan dit aspect worden ondervangen door bij de afvaardiging van de leden ook afspraken te maken
over de plaatsvervanging van de aangewezen leden. Deze flexibiliteit inrichten in de gemeenschappelijke
regeling, maakt de regeling ook duurzaam naar de toekomst. Overigens is hier sprake van verlengd lokaal
bestuur, waarbij de leden van het AB standpunten inbrengen van hun Raden (en niet van hun fracties). Een
bijkomend voordeel is dat bij splitsing van een fractie niet direct het AB aangepast behoeft te worden.
Stemverhouding – relatie met gemeente
De stemverhouding vindt vervolgens plaats op basis van de omvang van de gemeente. Ons voorstel is om
daarbij uit te gaan van het aantal raadsleden van elke gemeente en niet van het aantal inwoners. De
stemverhouding op basis van het aantal raadsleden is gebaseerd op een factor 5. Daarbij is voor de gemeenten
kleiner dan 30.000 inwoners het aantal raadsleden afgerond naar 20. Het totaal aantal uit te brengen stemmen
indien deze wordt gebaseerd op basis van het aantal raadsleden, bedraagt: 25 + 20 + 20 + 20 = 85 stemmen.
In dat geval beschikken de leden afkomstig uit de gemeente Teylingen over het hoogste aantal stemmen (5
stemmen per AB-lid en de overige gemeenten 4 stemmen per AB-lid). Aangezien dit geen meerderheid is, hoeft
dat niet belemmerend te werken. De betrokken leden hebben hoe dan ook andere AB-leden nodig om het
gewenste besluit te kunnen nemen. Bovendien is het uitgangspunt dat elk lid afzonderlijk stemt. Deze
samenstelling bevordert dan ook het zoeken van onderlinge en bovenlokale coalities.
Aangezien het aantal raadsleden minder aan fluctuatie onderhevig is dan het aantal inwoners, de
stemverhouding uitgaande van het aantal raadsleden meer evenwichtig is, het totaal aantal stemmen een
oneven aantal bedraagt (hetgeen bij de besluitvorming een staken van de stemmen voorkomt), is ons advies om
de stemverhouding te baseren op het aantal raadsleden, waarbij dit aantal wordt afgerond naar 20 voor de
gemeenten met minder dan 30.000 inwoners.
Besluitvorming
Wat de besluitvorming betreft kan bovendien nog worden opgemerkt dat niet per definitie gekozen hoeft te
worden voor eenvoudige meerderheid van 50% van de stemmen. Een gekwalificeerde meerderheid behoort tot
de mogelijkheden:


Standaard meerderheid van 60%
Er kan voor worden gekozen om de besluitvorming standaard te laten plaatsvinden op basis van 60%
van de stemmen. Het voordeel is dat de noodzaak tot het vormen van coalities daardoor wordt vergroot
en meer voorstanders dan twee gemeenten nodig zijn. Het nadeel is dat dit de besluitvorming kan
belemmeren.



Specifieke besluiten meerderheid van 75%
Ook een mogelijkheid is dat slechts ten aanzien van specifieke besluiten gekozen wordt voor
gekwalificeerde meerderheid. Te denken valt aan het vaststellen van programmalijnen op basis
waarvan gedurende een aantal jaren nadere besluitvorming en uitvoering zal plaatsvinden. Juist
vanwege het belang van dergelijke besluiten, is het wenselijk dat deze besluiten een groot draagvlak
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hebben. Vanwege het belang van deze besluiten, is het advies om dan uit te gaan van een
gekwalificeerde meerderheid van 75%.
In de op te stellen Regeling kan dit nader bepaald en opgenomen worden.
Democratische legitimiteit
Bovenvermeld voorstel doet ook recht aan de in de overgelegde documentatie en de verschillende
bijeenkomsten geuite behoefte aan democratische legitimiteit. In het proces naar totstandkoming van dit
eindrapport is het voorstel gedaan om bij de samenstelling van het AB en de bijbehorende stemverhoudingen
rekening te houden met de verschillende fracties uit de betrokken gemeenten en hun zetelaandeel. Bij
bespreking van dit voorstel is duidelijk geworden dat deze werkwijze niet per definitie als een eerlijke verdeling
wordt gezien. Democratische legitimiteit wordt van belang geacht, maar met name in het kader van de
verhouding en herkenbaarheid richting de inwoners. Een afspiegeling op basis van het aantal raadsleden ligt
dan meer voor de hand. Daarnaast kan worden betwijfeld of – gelet op de wijze waarop artikel 16, vierde lid,
onder a, van de Wgr is geformuleerd – het is toegestaan om in stemverhouding te differentiëren tussen leden
afkomstig van dezelfde gemeente en of met een dergelijke verdeling van stemmen voldoende prikkels aanwezig
zijn om – ten behoeve van de bovenlokale belangen - gemeente-overstijgende coalities te vormen.

4.3. Aanvullende raadsparticipatie
De AB-leden vertegenwoordigen hun gemeente in de GR. Via de verantwoordingslijnen, zoals hieronder
uitgewerkt, zullen de raadsleden die geen zitting hebben in het AB indirect invloed kunnen uitoefenen op de
besluitvorming van het AB. Naast deze indirecte betrokkenheid van de raadsleden, is het voorstel om het
bestuurlijk model aan te vullen met (mogelijkheden voor) directe participatie van raadsleden die geen zitting
hebben in het AB.
Raadsconferentie
Het voorstel is om in de regeling op te nemen dat minimaal twee keer per jaar een Raadsconferentie
plaatsvindt. In deze Raadsconferentie komen de voltallige raden bijeen om de reeds uitgezette en/of nog
voorgenomen beleidslijnen met het AB te bespreken. Gedurende deze Raadsconferenties kunnen bovendien de
raadsleden van alle betrokken gemeenten elkaar ontmoeten en met elkaar netwerken.
Mogelijkheid tot het inrichten van adviescommissies
Hoewel een adviescommissie door het AB kan worden ingesteld, ongeacht de expliciete bevoegdheid daartoe in
de gemeenschappelijke regeling, adviseren wij om in de regeling de mogelijkheid van adviescommissies voor
ieder domein specifiek te vermelden. Op deze manier kunnen de Raden en raadsleden direct betrokken worden
bij belangrijke thema’s die in de GR spelen. Dat verhoogt de democratische legitimatie. Een dergelijke
commissie kan het AB ontlasten. De verschillende woordvoerende raadsleden kunnen hier lid van zijn. Verder
kan de adviescommissie andere deskundigen en betrokkenen uitnodigen, zij hoeven daarbij geen lid van de
adviescommissie te worden. Dit sluit aan bij de door verschillende raadsleden uitgedrukte wens dat een
adviescommissie bijdraagt aan de behoefte aan deskundigheid en expertise. Een dergelijke commissie kan de
kwaliteit en effectiviteit van de beleidsvorming door het AB ten goede komen. Het expliciet opnemen van deze
mogelijkheid en insteek in de regeling, komt de transparantie ten goede.

4.4. Samenstelling DB
De voorzitter van het DB is de voorzitter van het AB. Dit volgt uit de Wgr. Daarnaast zal het DB bestaan uit
collegeleden. Ons voorstel is dat het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit 4
wethouders en de voorzitter. Elke gemeente vaardigt 1 wethouder af. Elke afgevaardigde wethouder is
verantwoordelijk voor 1 van de vijf domeinen. Het domein Openbare Orde en Veiligheid (OOV) zal door de
deelnemende burgemeester, als voorzitter van het DB, behartigd worden.
Op de manier vertegenwoordigt elk lid van het DB 1 domein.
Verdeling domeinen binnen DB
Het gaat om een strategische samenwerking die betrekking heeft op 5 domeinen. Daarnaast is
gelijkwaardigheid als belangrijk uitgangspunt geformuleerd. Een DB dat evenredig naar de deelnemende
gemeenten wordt samengesteld en dat recht doet aan de geselecteerde domeinen past daarbij.
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Uitgaande van de huidige situatie zullen 4 gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling deelnemen, terwijl
de strategische samenwerking betrekking heeft op 5 domeinen. Dit kan op twee manieren ondervangen worden:
1.

1 wethouder is verantwoordelijk voor 2 domeinen

2. de voorzitter is ook verantwoordelijk voor 1 domein.
De eerste optie zou kunnen worden toegepast ten aanzien van domeinen die logischerwijs in elkaars verlengde
liggen. Te denken valt aan RO en infrastructuur. Maar ook een combinatie EZ en infrastructuur kan – gelet op
het karakter van de strategische samenwerkingsafspraken - interessant zijn. Het nadeel is evenwel dat de
betrokken wethouder op deze manier een behoorlijk omvangrijke portefeuille zal hebben. Genoemde domeinen
bevatten immers een behoorlijk aantal afspraken die bovendien ook financieel van grote omvang kunnen zijn.
Ons advies is dan ook de tweede optie: een DB bestaande uit 1 wethouder per gemeente, die elk 1 van de
domeinen voor hun rekening nemen, en de burgemeester als (roulerend) voorzitter, die het domein OOV voor
zijn rekening neemt. Dit laatste past bij de huidige situatie, waarin het de burgemeester is die de betrokken
gemeente in de veiligheidsregio vertegenwoordigt. Bovendien heeft de burgemeester ook overigens openbare
orde taken. De omstandigheid dat de burgemeester als Voorzitter én als portefeuillehouder OOV optreedt,
betekent dat de burgemeester twee petten op heeft. Dit kan in de praktijk ondervangen worden door intern af te
stemmen dat in geval OOV-zaken worden behandeld, de vice-voorzitter (1 van de wethouders) als voorzitter
optreedt. Op deze wijze zijn de vier deelnemende gemeenten allen vertegenwoordigd in het DB.
In dit kader wordt opgemerkt dat er gewoonlijk voor wordt gekozen om te werken met een systeem waarbij de
voorzitter van het AB, en dus voorzitter van het DB, tweejaarlijks rouleert. Dat betekent voor dit voorstel dat het
domein OOV elke twee jaar door een andere voorzitter wordt behartigd. Gelet op de strategische
samenwerkingsafspraken op dit terrein is dat niet problematisch. De vertegenwoordiging in de Veiligheidsregio
is een continue activiteit en de harmonisatie van de verordeningen kunnen binnen twee jaar afgerond zijn.
De portefeuillehouder in het DB (1 van de vier wethouders of de burgemeester) voert in dit model regelmatig
overleg met de wethouders of burgemeesters van de andere deelnemende gemeenten die voor het betreffende
domein verantwoordelijk zijn. Dit overleg, een portefeuillehoudersoverleg, kan een belangrijke rol vervullen in
de voorbereiding van besluiten door het AB en het DB. Een dergelijk overleg waarin alle portefeuillehouders
samen komen, vindt in de praktijk nu ook al vaak plaats en hoeft niet apart in de regeling opgenomen te
worden. Voor de aansluiting en betrokkenheid van alle wethouders, ook zij die geen DB-lid zijn, is dit overleg
wel van groot belang.

4.5. Verantwoording
De deelnemende gemeenten dragen taken en bevoegdheden over aan de gemeenschappelijke regeling. Het
openbare lichaam wordt evenwel gezien als verlengd lokaal bestuur. De AB-leden zijn immers afkomstig uit de
raden en blijven naast hun AB-lidmaatschap ook lid van die raden. In de Wgr zijn kaders opgenomen voor de
wijze waarop de AB-leden verantwoording dienen af te leggen naar de afzonderlijke gemeenten en voor de wijze
waarop de interne verantwoording, binnen het bestuurlijk model van de regeling, plaatsvindt. Deze kaders
worden in deze paragraaf uiteengezet.
Verantwoording en inlichtingenplicht aan de deelnemende gemeenten
Op grond van de Wgr dient de regeling bepalingen te bevatten omtrent de inlichtingen- en
verantwoordingsplicht van het algemeen bestuur aan de deelnemende gemeenten. Deze plichten komen kort
gezegd op het volgende neer:




AB-lid vertegenwoordigt eigen gemeente in de gemeenschappelijke regeling.
Verantwoording van en (desgevraagd) inlichtingen over het beleid van het openbaar lichaam aan
deelnemende gemeenten vindt plaats via AB; het AB in zijn geheel aan alle gemeenten, afzonderlijk AB-lid
aan eigen gemeente.
Raad ontslagrecht t.a.v. eigen AB-lid, in geval van verlies van vertrouwen.
(via deze lijn ook ontslagrecht eigen DB-leden en evt. voorzitter)

Interne verantwoording AB- DB
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Daarnaast geeft de Wgr kaders voor de interne verantwoording: tussen DB en AB. Op grond van de huidige Wgr
dienen daartoe bepalingen in de regeling opgenomen te worden. Een wijziging van de Wgr, die op dit moment
in de Tweede Kamer ligt ter behandeling, maakt dit niet langer nodig. In geval de wijziging in werking treedt,
zullen die interne verantwoordings- en inlichtingenplichten direct uit de (gewijzigde) Wgr voortvloeien. De
uitgangspunten zijn als volgt:




DB in zijn geheel en afzonderlijk verantwoording schuldig aan AB over het gevoerde bestuur.
DB actieve inlichtingenplicht aan AB; verschaft alle inlichtingen die het AB nodig heeft voor uitoefening van
zijn taak.
AB ontslagrecht t.a.v. leden DB, in geval ontbreken van vertrouwen.

4.6. Ontwikkeling en evaluatie van de GR
De betrokken gemeenten staan aan de vooravond van intensieve en strategische samenwerking. Consensus over
de 36 strategische samenwerkingsafspraken, de inrichting van de organisatie en de juridische vorm van de
samenwerking is daartoe een eerste stap. De samenwerking zal vervolgens in de praktijk vormgegeven moeten
worden. Die praktijk kan door vele factoren worden beïnvloed. Afspraken kunnen in de uitwerking lastig
blijken, of anderzijds wellicht niet ver genoeg gaan. Daarnaast kunnen politieke ontwikkelingen als ook
ontwikkelingen in wet- en regelgeving van invloed zijn op de gemeentelijke praktijk. Bovendien hebben de
betrokken gemeenten naar voren gebracht de mogelijkheid open te willen houden om bestaande regelingen op
te nemen in de strategische samenwerking.
Om de regeling duurzaam en toekomstbestendig te maken, adviseren wij de regeling met de volgende
elementen aan te vullen:
•

Mogelijkheid bestuurscommissies:

Uitgaande van een groeimodel, waarbij gefaseerd taken en bevoegdheden worden overgedragen/strategische
samenwerking wordt uitgebouwd, is het voorstel in de GR wel de mogelijkheid op te nemen voor
bestuurscommissies. Met name voor het DB kan het ten behoeve van de slagvaardigheid van belang zijn om
bestuurscommissies voor bepaalde taken (een of meerdere domeinen) in te richten. Wettelijk is bepaald dat
voor de instelling van een bestuurscommissie alle Raden van de deelnemende gemeenten moeten instemmen.
•

Evaluatiemoment:

Evaluatie van de regeling kan behulpzaam zijn om bij te sturen waar nodig. Een regelmatige evaluatie die elke
vier jaar plaatsvindt is dan verstandig, waarbij de stand van zaken op dat moment vergeleken kan worden met
de nulmeting.
Wij adviseren om de eerste evaluatie al na twee jaar te laten plaatsvinden en deze expliciet te richten op het
functioneren van het bestuurlijk model. Na twee jaar zijn de belangrijkste lijnen uitgezet en is er al enige
ervaring met dat bestuurlijk model. Dan kan bezien worden of dat model optimaal functioneert of dat een
aantal zaken anders, of aanvullend ingericht moeten worden. Daarnaast kan het Reglement van Orde van het
AB desgewenst aangepast worden. Te denken valt aan de Caroussel die wordt gehanteerd voorafgaande aan
vergaderingen van de Drechtraden. Dergelijke aanpassingen in een reglement van orde kunnen plaatsvinden
zonder aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.
Na deze eerste evaluatie zal dan – zoals ook in de bestuursopdracht is vermeld - vierjaarlijks een evaluatie
plaatsvinden. In deze evaluatie wordt het functioneren van de organisatie en de regeling in brede zin
onderzocht. De daarbij te betrekken elementen zijn onder andere:
 het functioneren van het bestuurlijk model
 het functioneren van de (ambtelijke) organisatie en de aansturing daarvan
 de bijdrage van de regeling aan het strategisch beleid en de belangenbehartiging van de regio
 de mate en kwaliteit van samenwerking tussen de deelnemende gemeenten
 de mate waarin de kernwaarden zijn gerealiseerd
 onderzoek naar mogelijke verbeterpunten en noodzakelijke aanpassingen (zowel bestuurlijk,
organisatorisch als beleidsmatig).
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4.7. Wijziging Wgr
Bij het voorgestelde model is uitgegaan van de huidige Wgr. Op dit moment ligt een wijziging van de Wgr in de
Tweede Kamer. [PM: bij het schrijven van dit concept staat de behandeling gepland voor week 7
van 2014]
Deze wijziging heeft voor de inrichting van het bestuurlijk model weinig effect. Wel kan het effect hebben voor
de inrichting van de regeling zelf. Een aantal, meest in het oog springende punten, worden hieronder
opgemerkt.


Verantwoordingsrelaties:

Op grond van de huidige Wgr moet de regeling bepalingen bevatting met betrekking tot de verantwoordings- en
inlichtingenplichten van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling aan de deelnemende gemeenten. Met
de nieuwe Wgr worden deze plichten in de wet vastgelegd en zijn nadere bepalingen in de regeling zelf niet
nodig. Een belangrijk element is dat het recht van het AB om leden van het DB te ontslaan bij ontbreken van
vertrouwen in de wet is verankerd. Onder de huidige Wgr beschikt het AB slechts over een ontslagrecht indien
dit expliciet in de regeling is verankerd.


Begrotingsbepaling

Onder de huidige Wgr kunnen de deelnemende gemeenten enige invloed uitoefenen op de begroting die door
het AB wordt vastgesteld. Het AB moet immers verantwoording afleggen aan die deelnemende gemeenten.
Bovendien kent de Wgr een zienswijzeprocedure, op basis waarvan de afzonderlijke raden gelegenheid wordt
geboden om hun zienswijze op de ontwerp-begroting kenbaar te maken, voordat deze door het DB aan het AB
wordt aangeboden. Met de nieuwe Wgr wordt een vroegtijdige betrokkenheid van de raden bij de begroting nog
verder gestimuleerd. Dit onder meer door verlenging van de termijn voor het indienen van een zienswijze.
Daarnaast dient het DB elk jaar voor 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders als ook de
voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten toe te sturen.


Bevoegdheidsverdeling

De nieuwe Wgr bepaalt expliciet dat de bevoegdheden worden overgedragen aan het AB. Het AB kan vervolgens
besluiten om bevoegdheden weer over te dragen aan het DB.
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5.

Organisatie

Samenvatting
Voor de organisatie zijn de eerder genoemde drie scenario’s verder uitgewerkt. Scenario 1 met uitsluitend
strategische taken, scenario 2 met alle taken van de 36 strategische samenwerkingsafspraken en scenario 3
waarbij ook gerelateerde taken bij de gemeenschappelijke organisatie worden ondergebracht. De scenario’s
werken als een optelsom, dus alle taken van scenario 1 zitten ook in scenario 2 en de taken van scenario 2
worden alleen aangevuld in scenario 3. Dat betekent dat de formatie (exclusief bedrijfsvoering) oploopt van 1217 fte. in scenario 1, naar circa 51-56 fte. in scenario 2 tot 83-88 fte. in scenario 3. Bij alle scenario’s kunnen de
36 strategische samenwerkingsafspraken worden uitgevoerd, dat zal echter bij scenario 1 voor een deel ook
door de vier gemeentelijke organisaties moeten worden gedaan.
De voor- en nadelen van de scenario’s worden in dit hoofdstuk kort weergegeven. Scenario 1 legt de focus op
het versterken van de strategische positie, vergt een beperkte organisatorische ingreep maar betekent op het
sociaal domein en voor economische zaken in de ogen van veel direct betrokkenen een stap terug in de huidige
samenwerking. Scenario 2 richt zich op de uitvoering van de gemaakte 36 strategische
samenwerkingsafspraken, vraagt daardoor een grotere organisatorische ingreep en veroorzaakt enige
versnippering op de 5 beleidsterreinen tussen de GR en de vier gemeenten. Voor dit scenario is het een nadeel
dat nog niet op alle terreinen regionale integrale uitvoeringsprogramma’s beschikbaar zijn. In scenario 3 wordt
versnippering voorkomen en is integraliteit van beleid het best geborgd. Dit laatste scenario vergt wel een forse
transitie voor de betrokken organisaties.
Om tot een gelijkluidend besluit te komen, dienen de voor- en nadelen van de scenario’s en de kansen en
urgentie op de verschillende domeinen overwogen te worden. Daarbij kan voor de verschillende domeinen
voor een verschillend scenario gekozen worden en kan daarmee voor een groeimodel worden gekozen. De
reeds gestarte samenwerking en de urgentie van de decentralisaties op het sociaal domein en de samenwerking
in het kader van Greenport op het domein Economische Zaken pleiten voor een verdergaand scenario. Voor de
andere drie domeinen is een groeimodel goed denkbaar.
Dit hoofdstuk geeft verder een richting aan voor de organisatieopzet die in een volgende fase (na februari
2014) in de vorm van een bedrijfsplan of business case verder kan worden uitgewerkt. Voor de bedrijfsvoering
ter ondersteuning van de gemeenschappelijke organisatie is verdere en intensievere samenwerking tussen de
vier gemeenten noodzakelijk.

5.1. Van bovenlokale taken naar 3 organisatie scenario’s
Eerder in deze rapportage zijn op basis van een analyse per beleidsdomein de taken benoemd die bovenlokaal
georganiseerd zouden moeten worden in de gemeenschappelijke organisatie. De 36 strategische
samenwerkingsafspraken zijn daarvoor het uitgangspunt geweest. Op basis van de analyse van de strategische
samenwerkingsafspraken zijn drie organisatie scenario’s uitgewerkt.
Op basis van de raads- en collegebijeenkomsten van december 2013 is in het eerste scenario de focus strikt
gelegd bij de strategische samenwerking. Er wordt in dit scenario een organisatie gevormd die in eerste
instantie alleen de strategische taken op pakt. Bij dit scenario zijn alleen de strategische taken en de taken van
gezamenlijke belangenbehartiging als bovenlokale taken benoemd. De taken uit de 36 samenwerkingsafspraken
die geen strategisch karakter hebben, worden in dit scenario in de bestaande organisatie van de vier gemeenten
georganiseerd.
In het tweede scenario worden de 36 strategische samenwerkingsafspraken strikt geïnterpreteerd zijn. De taken
die direct zijn verbonden aan de samenwerkingsafspraak worden bovenlokaal opgepakt en worden
overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling.
Het derde scenario betreft een ruimere interpretatie van de 36 strategische samenwerkingsafspraken waarbij de
strategische samenwerkingsafspraken niet alleen strikt geïnterpreteerd zijn, maar waarbij ook van aanpalende
taken wordt voorgesteld deze bovenlokaal te organiseren. Aanpalende taken zijn taken die zo nauw met de
betreffende bovenlokale taak samenhangen dat het efficiënter / effectiever zou kunnen zijn deze ook
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bovenlokaal te positioneren, bijvoorbeeld omwille van integraliteit of om versnippering te voorkomen. Het
betreft dus geen uitbreiding van de 36 afspraken, deze blijven gehandhaafd.
In onderstaand overzicht worden de drie scenario’s weergegeven. Daarbij wordt ingegaan op de kenmerken, de
kerntaken en het type functies dat in de verschillende scenario’s te onderscheiden is. De scenario’s verschillen
in ambitieniveau. Scenario 1 is het minst vergaande scenario, scenario 3 is het meest vergaande scenario.
Bovendien bouwen de scenario’s op elkaar voort. Alle taken uit scenario 1 maken bijvoorbeeld ook deel uit van
scenario 2 en 3. Ook maken alle taken uit scenario 1 en 2 deel uit van scenario 3.

Kenmerken

Kerntaken

Scenario 1
Strategische taken

Scenario 2
36 strategische
samenwerkingsafspraken
in de GR



Niet alle strategische
samenwerkingsafspraken
worden bovenlokaal
georganiseerd, alleen die met
het meest strategische
karakter, de overige door de
vier gemeentelijke
organisaties.



Opstellen strategie en visie
Strategische programmering
/ opstellen (integrale)
programma’s
Regie op uitvoering van
programma’s
(programmamanagement)
Behartigen van regionale
belangen, verwerven
strategische positie
Programmamanagers
Belangenbehartigers

Naast de taken zoals opgesomd
bij scenario 1 ook:

Opstellen operationeel
beleid

Projectmanagement

Beleidsuitvoerende taken
(bovenlokale uitvoering)

Uitvoering alle afspraken

Idem aan de taken zoals
opgesomd bij scenario 2, maar
dan in reikwijdte omvangrijker,
ook direct daarmee
samenhangend (integraliteit)

Naast de functies zoals
opgesomd bij scenario 1 ook:

Projectleiders

Beleidsmedewerkers

Enkele beleidsuitvoerende
functies

Idem aan de functies zoals
opgesomd bij scenario 2, maar
dan in aantal omvangrijker






Type functies
(exclusief
management
en
bedrijfsvoeringsfuncties)






Alleen die taken
bovenlokaal organiseren die
naar de letter van de
samenwerkingsafspraak
daar thuis horen
Alle afspraken zijn even
belangrijk

Scenario 3
36 strategische
samenwerkingsafspraken
en gerelateerde taken in de
GR

Niet alleen die taken
bovenlokaal organiseren die
naar de letter van de
afspraak daar thuis horen
maar ook aanpalende
afspraken

Uitgangspunt voor alle 3 de scenario’s is dat de 36 strategische samenwerkingsafspraken uit worden gevoerd.
De wijze waarop kan verschillen. Daar waar in scenario 2 en 3 de gemeenschappelijke organisatie de 36
afspraken uitvoert, wordt bij scenario 1 een deel van de taken door deze organisatie uitgevoerd en een ander
deel via de 4 gemeentelijke organisaties. Dus ook voor scenario 1 geldt dat alle gemaakte
samenwerkingsafspraken nagekomen worden. In bijlage B zijn de taken van de gemeenschappelijke organisatie
per scenario en per samenwerkingsafspraak aangegeven.

5.2. Indicatie van formatie
Op basis van de voorstellen voor het bovenlokaal organiseren van taken is geïnventariseerd welke formatie er
per scenario grofweg nodig is om de betreffende taken uit te voeren. Deze indicatie van formatie wordt in
onderstaand overzicht per beleidsdomein en per scenario naast elkaar gezet.
Scenario 1
Minst vergaand: uitsluitend
strategische taken
OOV
EZ
Sociaal

1 – 2 fte
2 – 3 fte
4 – 5 fte

Scenario 2
Midden scenario: strikte
interpretatie van de 36
strategische
samenwerkingsafspraken
5 – 6 fte
6 – 7 fte
23 – 24 fte
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Scenario 3
Meest vergaand: ruimere
interpretatie van de 36
strategische
samenwerkingsafspraken
5 – 6 fte
8 – 9 fte
33 – 34 fte

RO
Infra
Totaal

4 – 5 fte
1 – 2 fte
12 – 17 fte

16 – 17 fte
1 – 2 fte
51 – 56 fte

33 – 34 fte
2 – 3 fte
83 – 88 fte

Bovenstaand overzicht betreft een indicatie van de formatie (waarbij 1 fte 1.400 direct productieve uren
betreft). Het betreft zo goed mogelijke inschattingen, er heeft geen analyse van tijdschrijfsystemen plaats
gevonden. Bij een meer gedetailleerde uitsplitsing van taken (in de fase van fijnstructuur na februari 2014) zal
ook een meer gedetailleerd overzicht van de benodigde formatie ontstaan. Voor deze (verkennings)fase van de
vorming van een gemeenschappelijke organisatie is bovenstaand abstractieniveau toereikend. Overigens wordt
in bovenstaand overzicht bewust gewerkt met gehele formatieplaatsen en niet met delen daarvan.
Bovenstaande formatie betreft uitsluitend de formatie die binnen elk van de scenario’s belast is met de directe
uitvoering van de taken. Daarnaast zal de gemeenschappelijke organisatie bestaan uit formatie voor in ieder
geval managementtaken en mogelijk ook voor bedrijfsvoeringstaken. De management- en
bedrijfsvoeringsstructuur wordt in het vervolg van dit hoofdstuk toegelicht.
Op uw verzoek heeft PwC gekeken of benchmarkgegevens voorhanden zijn die een indicatie kunnen geven
welke beleidsformatie passend is voor een gemeente van 95.000 inwoners. Analyse van de Berenschot
benchmark laat zien dat deze formatie niet uit de benchmark te destilleren valt. Daarnaast zetten wij
vraagtekens bij het vergelijken van de formatieomvang van een gemeenschappelijke organisatie met een
specifiek aantal functies met de formatie van een gemeente. In aard, opzet, omvang en complexiteit zijn dit
verschillende grootheden waardoor vergelijking een vertekend beeld geeft.

5.3. Voor- en nadelen bij elk van de drie organisatie
scenario’s
Om tot een afweging te kunnen komen over welk scenario het meest passend c.q. wenselijk is voor de
gemeenten worden in onderstaande overzichten de voor- en nadelen van elk scenario naast elkaar gezet. Om die
reden zijn de voor- en nadelen kort en stellig geformuleerd. Dat betekent niet dat alle voor- en nadelen
automatisch zullen optreden. In de praktijk dient daar bewust op gestuurd te worden.
Scenario 1 (minst verregaande scenario): Uitsluitend strategische taken
Voordelen
Nadelen
Weinig reorganisatielasten, lage transactiekosten.
Er wordt een knip in ondersteunende taken voor de
GR en de 4 gemeenten aangebracht. Waar geknipt
wordt moet ook gelijmd worden, dit vergt extra
energie (bestuurlijke en ambtelijke drukte).
Door klein te beginnen kan werkendeweg het
Een aantal mogelijke nadelen als gevolg van een
onderlinge vertrouwen verstevigd worden. Eerst
beperkte omvang:
wordt, daar waar deze ontbreken, geinvesteerd in
 Beperkte efficiëntievoordelen. Bij het vormen van
regionale visies / programma’s. Op termijn kan de
een aparte GR voor een relatief kleine organisatie
samenwerking desgewenst verder uitgebouwd
zijn de overheadskosten relatief hoog.
worden. Daarnaast geeft klein beginnen de
 Hoge kwetsbaarheid. Immers veel
mogelijkheid om:
eenpitsfuncties. Weinig massa om elkaar op te
 Snel van start te gaan en eerst een stevig
kunnen vangen.
fundament te leggen.
 Kinderziektes te verhelpen.
 De toegevoegde waarde en levensvatbaarheid
in de praktijk ook te laten zien / bewijzen.
Besluitvorming over de mate waarin de 36 taken ook
daadwerkelijk binnen de GR uitgevoerd worden aan
een nieuwe raad over te laten (‘niet over graf heen
regeren’).
Bundeling van programmatische- en regisserende
Een aantal raadsleden heeft aangegeven:
taken op bovenlokaal niveau leidt tot verbeterde
 Dat scenario 1 een stap terug in de tijd is omdat
mogelijkheden tot integraliteit, afstemming en regie
de eerder veronderstelde (maar niet formeel
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in vergelijking met de huidige situatie.

Er ontstaat een compacte organisatie die relatief
gemakkelijk in te vlechten is bij 1 van de 4 gemeenten.
Er ontstaat geen overschot aan overhead bij de vier
gemeenten.
Bij dit scenario wordt er een stevig fundament in de
vorm van een gemeenschappelijke organisatie gelegd
waar in de toekomst desgewenst steeds meer taken
ondergebracht kunnen worden (groeimodel).
Er wordt een compacte organisatie gecreëerd met
intern korte lijnen (slagvaardig).

vastgelegde) gemeenschappelijke ambities hoger
liggen (namelijk uitvoering van de 36 afspraken
in de GR). Dit geldt vooral voor de domeinen
Economische Zaken en op het Sociaal domein.
 Dat de meerwaarde van het vormen van een GR te
beperkt is als voor scenario 1 gekozen wordt en er
geen perspectief op groei is (de kost weegt dan
niet op tegen de baat).
Het takenpakket is relatief klein waardoor het lastig
zal worden het verschil te maken / slagvaardig te
kunnen zijn.
Er is hier vaker overleg en afstemming nodig tussen
strategie en beleid en dus tussen de GR en de vier
gemeenten.
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Scenario 2 (midden scenario): Strikte interpretatie van de 36 strategische
samenwerkingsafspraken
Voordelen
Nadelen
Goede mogelijkheden om op de 5 domeinen
Er wordt een knip in taken tussen de GR en de 4
strategische integraliteit te bewerkstellingen.
gemeenten aangebracht. Waar geknipt wordt moet
Afstemming en regie wordt vergemakkelijkt. Naast
ook gelijmd worden, dit vergt extra energie
strategische integraliteit biedt scenario 2 ook op
(bestuurlijke en ambtelijke drukte).
beleidsniveau meer mogelijkheden tot integraliteit
omdat veel beleidsfuncties op de 5 domeinen ook naar
de gemeenschappelijke organisatie gecentraliseerd
worden.
Een aantal mogelijke voordelen als gevolg van een
Er is sprake van versnippering van beleidstaken en
substantiële omvang:
beleidscapaciteit. Er blijven ‘beleidssnippers’ (beperkt
 Efficiëntievoordelen. Beter in staat processen aantal beleidsfuncties) achter bij de 4 gemeenten.
Consequenties:
lean en efficiënt te organiseren.
 Extra inspanning nodig om integraliteit /
 Minder kwetsbaar. Medewerkers kunnen
samenhang te bewerkstelligen.
elkaar gemakkelijker vervangen. Daarmee
continuïteit in werkuitvoering gegarandeerd.
 Veel ambtelijke drukte. Extra overleg,
afstemming, coördinatie nodig.
 De omvang is voldoende groot om als
aantrekkelijk werkgever gezien te worden die
 Voor de 4 gemeenten is het lastig de
in staat is hoogwaardige professionals (van
‘beleidsnippers’ in de nieuwe gemeentelijke
buiten) aan zich te binden. Daarmee
organisaties te herpositioneren.
kwaliteitsimpuls. Meer mogelijkheden tot
 Het achterlaten van delen van beleidsfuncties
functiespecialisatie en schaaldifferentiatie.
vergroot de kwetsbaarheid van gemeenten
 De organisatie is substantieel van omvang en
(er ontstaan opnieuw eenpitters waarmee
heeft daardoor goede kansen om slagvaardig
continuïteit mogelijk niet gewaarborgd is)
te kunnen zijn.
 Efficiëntievoordelen worden niet maximaal
benut.
 De logica om aanpalende taken achter te
laten bij gemeenten is niet altijd aanwezig
c.q. het komt de beleidseffectiviteit niet ten
goede.
Goed in staat om aantal grote inhoudelijke opgaven /
Ingrijpende consequenties voor het organisatiemodel
nieuwe taken als gevolg van decentralisaties
van de 4 gemeenten. Gemeenten zullen intern ook een
(bijvoorbeeld in sociaal domein of economische
transitietraject moeten doorlopen.
slagkracht). De GR is voldoende robuust en
bestuurskrachtig om nieuwe taken die overkomen
(bijv. van Holland Rijnland) op te vangen.
Andere samenwerkingsverbanden kunnen relatief
Omvangrijk transitietraject nodig om de nieuwe
gemakkelijk in deze organisatie in gevlochten worden. organisatie te bouwen. Substantiële
Daarmee hoge toekomstbestendigheid.
reorganisatielasten (tijdsinvestering,
transactiekosten). Bovendien vergt een ingrijpend
transitietraject veel voorbereidingstijd terwijl een
aantal inhoudelijke opgaven om snel handelen
vragen.
Het takenpakket van de GR is substantieel wat
Indien bij dit scenario niet tevens tot een verregaande
creëren van een stevige positie in de regio
samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering
vergemakkelijkt. De GR heeft meer
wordt besloten, zullen de kosten voor de organisatie
doorzettingsmacht.
van de bedrijfsvoering substantieel zijn.
Veel bestuurlijke- en ambtelijke drukte (veel
bestuurlijke en ambtelijke afstemming, overleg en
coördinatie tussen de GR en de 4 gemeenten nodig).
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Scenario 3 (meest verregaande scenario): Ruime interpretatie van de 36 strategische
samenwerkingsafspraken
Voordelen
Nadelen
Goede mogelijkheden om op de 5 domeinen
Er wordt een knip in taken tussen de GR en de 4
strategische integraliteit te bewerkstellingen.
gemeenten aangebracht. Waar geknipt wordt moet
Afstemming en regie wordt vergemakkelijkt. Naast
ook gelijmd worden, dit vergt extra energie
strategische integraliteit biedt scenario 3 ook op
(bestuurlijke en ambtelijke drukte).
beleidsniveau meer mogelijkheid tot integraliteit
omdat alle beleidsfuncties op de 5 domeinen ook naar
de gemeenschappelijke organisatie gecentraliseerd
worden. Er vindt geen versnippering van
beleidsfuncties en beleidscapaciteit plaats.
Een aantal mogelijke voordelen als gevolg van een
Ingrijpende consequenties voor het organisatiemodel
substantiële omvang:
van de 4 gemeenten. Gemeenten zullen intern ook een
 Efficiëntievoordelen. Beter in staat processen transitietraject moeten doorlopen.
lean en efficiënt te organiseren.
 Minder kwetsbaar. Medewerkers kunnen
elkaar gemakkelijker vervangen. Daarmee
continuïteit in werkuitvoering gegarandeerd.
 De omvang is voldoende groot om als
aantrekkelijk werkgever gezien te worden die
in staat is hoogwaardige professionals (van
buiten) aan zich te binden. Daarmee
kwaliteitsimpuls. Meer mogelijkheden tot
functiespecialisatie en schaaldifferentiatie.
 De organisatie is substantieel van omvang en
heeft daardoor goede kansen om slagvaardig
te kunnen zijn.
Optimale mogelijkheden voor beleidsintegraliteit. Alle Omvangrijk transitietraject nodig om de nieuwe
strategie- en beleidsfuncties zijn gecentraliseerd in
organisatie te bouwen. Substantiële
deze organisatie. Er vindt geen versnippering van
reorganisatielasten (tijdsinvestering,
beleidsfuncties en beleidscapaciteit plaats
transactiekosten). Bovendien vergt een ingrijpend
transitietraject veel voorbereidingstijd terwijl een
aantal inhoudelijke opgaven om snel handelen
vragen.
Andere samenwerkingsverbanden kunnen relatief
Indien bij dit scenario niet tevens tot een verregaande
gemakkelijk in deze organisatie in gevlochten worden. samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering
Daarmee hoge toekomstbestendigheid
wordt besloten, zullen de kosten voor de organisatie
van de bedrijfsvoering substantieel zijn.
Slechts 1x reorganisatiepijn (met korte en hevige klap
Veel bestuurlijke- en ambtelijke drukte (veel
in 1 keer een organisatie bouwen en gemeentelijke
bestuurlijke en ambtelijke afstemming, overleg en
organisaties aanpassen)
coördinatie tussen de GR en de 4 gemeenten nodig).
Optimaal in staat om aantal grote inhoudelijke
opgaven / nieuwe taken als gevolg van
decentralisaties (bijv in sociaal domein of
economische slagkracht) aan te kunnen. De GR is
voldoende robuust en bestuurskrachtig om nieuwe
taken die overkomen (bijvoorbeeld van Holland
Rijnland) op te vangen
In bovenstaande overzichten valt op dat de voor- en nadelen van scenario 2 en 3 op hoofdlijnen overeenkomen.
Dit heeft te maken met de schaal die in omvang niet sterk verschilt tussen beide scenario’s. Het grootste verschil
tussen scenario 2 en 3 is de mate waarin versnippering van functies voorkomen wordt.
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5.4. Van scenario’s naar politieke keuzes
Bovenstaande overzichten zijn een feitelijke opsomming van mogelijke voor- en nadelen. Elk van de scenario’s
is in de praktijk mogelijk. Het is, in tegenstelling tot bij de juridische structuur waarin gedurende het proces
samen met raads- en collegeleden voorkeuren zijn uitgesproken, niet aan PwC om een voorkeur voor een
organisatie scenario uit te spreken. Dit zou een inmenging in het politieke afwegingsproces zijn. Het is
uiteindelijk immers een politiek proces om te bepalen welke criteria voor elke raad(sfractie) doorslaggevend
zijn bij de keuze voor een scenario. Elke raadsfractie zal andere accenten leggen in de weging van voor- en
nadelen.
Om tijdens de gelijktijdige raadsbijeenkomsten (d.d. 26 februari 2014) toch tot een communis opinio te komen
geven wij u graag een aantal opties mee:
 Keuze voor een groeimodel: het is overwegenswaardig te starten met een scenario met een kleinere
organisatie om vervolgens geleidelijk toe te groeien naar een meer taakrijke en grotere
gemeenschappelijke organisatie. Het voordeel van het groeimodel is dat toch gestart kan worden met
een gemeenschappelijke organisatie en dat geleidelijk het onderlinge vertrouwen kan groeien, er een
beter beeld ontstaat over de bekostiging van de gemeenschappelijke organisatie en efficiëntievoordelen
duidelijker worden. Met Noordwijk, Katwijk en anderen worden samenwerkingsmogelijkheden
uitgewerkt. Het toevoegen van taken vergt natuurlijk telkens politieke overeenstemming binnen de
deelnemende gemeenten.
 Differentiatie per beleidsdomein: het is overwegenswaardig om bij het toedelen van taken aan de
gemeenschappelijke organisatie te differentiëren per beleidsdomein. Wij kunnen ons voorstellen dat op
het terrein van Economische Zaken gekozen wordt voor scenario 3. Hier is al een gemeenschappelijk
programma en vindt al veel samenwerking plaats. Het betreft bovendien kleine hoeveelheden
medewerkers, waarbij versnippering voorkomen moet worden. Hetzelfde geldt voor het complexe
sociale domein waar de urgentie om samen te werken groot is in verband met de aankomende
decentralisaties. Bovendien is op het sociale domein al sprake van een gezamenlijk
programmamanagement. Eerder is al door de raden afgesproken deze twee beleidsdomeinen met
voorrang op te pakken. Met deze focus en urgentie voor de decentralisaties ligt scenario 2 hier het
meest voor de hand.
Voor de andere beleidsterreinen, OOV, Infrastructuur en Mobiliteit en Ruimte Ordening kan eventueel
in eerste instantie voor een kleinere organisatie (scenario 1) gekozen worden. Op het gebied van
veiligheid en mobilitiet is de samenwerking nu nog minder uitgewerkt. Voor deze terreinen is er voor de
Bollenstreek nog geen regionaal programma/visie met uitvoeringsplan. Voor de ruimtelijke ordening is
deze visie er wel, maar is nog geen vertaling naar een uitvoeringsprogramma. De in te zetten functies op
deze drie terreinen zouden zich dan voor een groot deel richten op de totstandkoming van een integraal
regionaal programma en daarmee de meest strategische taken.
 Combinatie van deze twee: natuurlijk kunnen beide bovenstaande alternatieven ook gecombineerd
worden waarbij voor de kleine programmatische organisatie (scenario 1) gekozen wordt en waarbij op
een aantal specifieke beleidsterreinen extra taken worden toegevoegd.

5.5. Organisatieopzet
Voordat tot een definitieve organisatieopzet van de gemeenschappelijke organisatie gekomen kan worden is
helderheid over de keuze voor een van bovenstaande scenario’s noodzakelijk. Toch geven wij in onderstaande
tabel graag een aantal richtingen mee voor de opzet en inrichting van de gemeenschappelijke organisatie.
Achtereenvolgens wordt daarbij ingegaan op de structuur, aansturing, bedrijfsvoering, huisvesting,
uitgangspunten voor cultuur en werkwijze van de gemeenschappelijke organisatie, uitgangspunten voor het
plaatsingsproces om de GR te bemensen en tot slot op het samenspel van de GR met de 4 gemeenten. In de
bijlage H is een meer gedetailleerde uitwerking opgenomen. Hiervoor is bewust gekozen omdat in deze fase
eerst besluitvorming over de scenario’s nodig is en de feitelijke organisatorische inrichting een uitwerking
daarvan betreft.
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Scenario 1
Minst vergaand: uitsluitend
strategische taken
Structuur

Sturing

Bedrijfsvoering

Huisvesting

Uitgangspunt
en voor
werkwijze en
cultuur
Samenspel
GR met
gemeenten

Scenario 2
Scenario 3
Midden scenario: strikte
Meest vergaand: ruimere
interpretatie van de 36
interpretatie van de 36
strategische
strategische
samenwerkingsafspraken
samenwerkingsafspraken

Programmasturing geldt als dominant uitgangsprincipe

Eén organisatie met zo min mogelijk schotten

Platte organisatie met verantwoordelijkheden laag in de organisatie

Focus op samenwerking (‘wij’ i.p.v. ‘wij-zij’)

1 pool met medewerkers

Groepering naar competenties en type werkzaamheden

Voor de GR beschikbare algemeen directeur

De directeur wordt t.a.v. de hiërarchische aansturing van medewerkers (jaargesprekken, coaching,
capaciteitssturing) ondersteund door één of meerdere senior medewerkers en voor de inhoudelijke
aansturing van medewerkers door senior programmamanagers.

1,0 fte directeur

1,0 fte directeur

1,0 fte directeur

0,5 overig management

2,0 overig management

3,0 overig management

Primair uitgangspunt: GR moet op het terrein van bedrijfsvoering goed ondersteund worden

De GR leunt voor de bedrijfsvoering zoveel mogelijk op de gecentraliseerde infrastructuur van de 4
gemeenten

Binnen de GR is 1 functionaris verantwoordelijk voor bedrijfsvoering

Aangezien budgetten overgeheveld worden, is het nodig beperkte financiële expertise in de GR zelf
te organiseren.

Harmonisatie van bedrijfsvoeringsprocessen tussen de GR en de gemeenten (en ook de gemeenten
onderling) is noodzakelijk.

Bredere heroriëntatie op organisatie van bedrijfsvoeringsfunctie is noodzakelijk om tot een
efficiënte oprichting van de gemeenschappelijke organisatie te komen.

Voor organisaties in het lokaal bestuur geldt als gemiddeld benodigde bedrijfsvoeringscapaciteit
32,8% van de formatie.
32,8% van 14,5-19,5 fte= 5-6 fte
32,8% van 55-60 fte= 18-20 fte
32,8% van 86-92fte= 28-30fte

Medewerkers moeten de mogelijkheid hebben elkaar te treffen, zeker in de opstartfase. In de
opstartfase is gemeenschappelijke huisvesting essentieel.

Oplossingen voor huisvesting worden in eerste instantie gezocht binnen de huidige huisvesting.

De cultuur van de GR is geen optelsom van de cultuur van de 4 gemeenten. De gemeenschappelijke
organisatie heeft door de aard, de rol en het karakter een eigen cultuur. Mogelijke kenmerken van de
beoogde cultuur: open / transparant, betrouwbaar, communicatie, proactief, wendbaar,
benaderbaar, innovatief, slagvaardig, durf / lef, samenwerkingsgericht, besluitvaardig

De GR en gemeenten zijn gelijkwaardig en complementair aan elkaar. Ze versterken elkaar daar
waar mogelijk, werken samen met elkaar en werken naast elkaar in plaats van tegen elkaar.

Er is nauwe interactie tussen de gemeenschappelijke organisatie en de gemeenten waarbij ‘wij’ in
plaats van ‘wij-zij’ het uitgangspunt is. De relaties tussen individuen van beide organisaties zijn
‘warm’, deze warme relaties worden gefaciliteerd.

Er wordt samengewerkt op basis van wederzijds respect waarbij de verschillende organisaties elkaar
succes gunnen. Het organiseren van een goed samenspel is een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid.

De gemeenschappelijke organisatie zorgt voor een gelijk bedieningsniveau aan alle deelnemende
gemeenten en heeft respect voor het verschil in identiteit van deze gemeenten (dorpsgericht
werken). De gemeenschappelijke organisatie zoekt een balans tussen enerzijds voldoende afstand tot
de 4 gemeenten om de opdracht op basis van deskundigheid uit te kunnen voeren en anderzijds
voldoende nabijheid tot 4 de gemeenten (warme relaties, relatie gebaseerd op vertrouwen,
voorkomen te sterke bureaucratische relaties) om goed op de hoogte te blijven van de lokale context
van een vraagstuk.
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6.

Financiën

Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn de financiële uitkomsten van de eerder genoemde scenario’s uitgewerkt en opgenomen.
De kosten van een gemeenschappelijke organisatie voor het oppakken van de 36 samenwerkingsafspraken
bestaan uit:
- personele inzet voor de nieuwe taken die voortvloeien uit de 36 strategische samenwerkingsafspraken (ca.
€ 0,81 mln.),
- kosten voor management en ondersteuning (ca. € 0,3 mln.),
- éénmalige aanloopkosten voor de start van de nieuwe organisatie,
- frictiekosten.
Daartegenover staan en efficiencyvoordelen door intensieve samenwerking op het gebied van de
bedrijfsvoering en herschikking van taken. Centralisatie van de bedrijfsvoering van de vier gemeenten maakt
een goede ondersteuning van de gemeenschappelijke organisatie mogelijk en levert tegelijk naar verwachting
efficiencyvoordeel op. In een business case dient dit verder uitgewerkt te worden, zodat de organisatorische,
financiële en bedrijfsvoeringsconsequenties onderbouwd in beeld kunnen worden gebracht en de aangegeven
structurele kosten gedeeltelijk en waarschijnlijk zelfs geheel kunnen komen te vervallen. Mogelijk kan er ook
op andere kosten bespaard worden door de herschikking van taken lokaal en bovenlokaal.

6.1. Inleiding
In dit hoofdstuk presenteert de volgende paragraaf de begroting op hoofdlijnen van de drie scenario’s. Daarmee
wordt antwoord gegeven op de bij motie gevraagde kosten op hoofdlijnen van de gemeenschappelijke
organisatie. Bij motie werd ook gevraagd naar de aanloopkosten en de frictiekosten, die in de daarop volgende
paragraaf aan de orde komen. De laatste paragraaf bespreekt kort de gewenste intensivering van de
samenwerking op de bedrijfsvoering. Dit hoofdstuk schetst de financiële hoofdlijnen en is gebaseerd op
uitgangspunten en financiële overzichten die zijn opgenomen in bijlage D en E.

6.2. Begroting op hoofdlijnen
Op basis van de in voorgaande hoofdstukken weergegeven uitgangspunten is een begroting op hoofdlijnen van
het samenwerkingsverband opgesteld. Dit is gedaan voor de drie scenario’s. De begrotingen per scenario zijn in
bijlage D nader toegelicht.
De bedrijfsvoeringsfuncties van het samenwerkingsverband zullen worden uitgevoerd door de deelnemende
gemeenten. Wanneer de bedrijfsvoering voor de gemeenschappelijke organisatie apart zou worden opgezet, zou
dit veel kosten met zich meebrengen. Uit onze analyse blijkt dat het noodzakelijk is voor de vier gemeenten om
de samenwerking op de bedrijfsvoering te intensiveren en te herschikken, zodat ook de bedrijfsvoering van de
samenwerkingsorganisatie verzorgd kan worden. Het grote voordeel daarvan is dat er geen extra kosten als
gevolg van de bedrijfsvoering gemaakt hoeven te worden dat er grotere efficiencyvoordelen optreden. Onze
ervaring bij andere vergelijkbare samenwerkingen geeft aan dat efficiencyvoordelen van circa
15% mogelijk zijn. In een business case dient dit verder uitgewerkt te worden, zodat de organisatorische,
financiële en bedrijfsvoeringsconsequenties onderbouwd in beeld kunnen worden gebracht en de hieronder
aangegeven structurele kosten gedeeltelijk en waarschijnlijk zelfs geheel kunnen komen te vervallen. Wel zal er
een éénmalige investering nodig zijn voor de transitie. Met andere woorden, randvoorwaardelijk voor een
efficiënte oprichting van de gemeenschappelijke organisatie is een heroriëntatie op de bedrijfsvoeringsfuncties.
Naast de bedrijfsvoering zijn er ook andere kosten verbonden aan de gemeenschappelijke organisatie voor het
oppakken van de samenwerkingsafspraken. Ter ondersteuning heeft het samenwerkingsverband (afhankelijk
van het scenario) een eigen directeur, Planing & Control medewerker, teamleiders en een secretariaat (voor
AB/DB). De kosten hiervoor bedragen € 0,3 mln. De kosten van management en ondersteuning nemen toe in
scenario 2 en 3, maar dat wordt gecompenseerd doordat deze kosten dan tegelijk afnemen in de vier
gemeentelijke organisaties.
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De kosten voor het uitvoeren van de nieuwe taken die voortvloeien uit de 36 strategische
samenwerkingsafspraken bedragen € 0,8mln. Het gaat hier om taken die nu nog niet door de gemeenten
worden uitgevoerd.
De genoemde kosten van ondersteuning (€0,3 mln.) en de kosten van de nieuwe taken (0,8 mln.) komen terug
in alledrie de scenario’s. Voor de gemeenschappelijke regeling neemt de formatie per scenario toe, terwijl de
formatie van de vier gemeentelijke organisaties dan afneemt. Hieronder is dat schematisch weergegeven.
De kosten voor het uitvoeren van de 36 strategische afspraken onder regie van een compacte (regie)organisatie,
scenario 1, bedragen € 1,1 mln (€ o,8 + € 0,3 mln.).
Voor de regie op de uitvoering van de 36 strategische afspraken zal het samenwerkingsverband beschikken over
ca. 15 fte aan medewerkers (regisseurs/programmamanagers) die via een plaatsingsprocedure overgaan van de
gemeentelijke organisaties naar het samenwerkingsverband. In bijlage D is een gedetailleerde begroting voor de
jaren 2014-2017 opgenomen.
Hieronder is dit schematisch samengevat waarbij tevens de relatie is gelegd met de huidige formatie bij de vier
gemeenten:

Scenario 2 kent per saldo dezelfde kosten als scenario 1, maar in scenario 2 verloopt de inzet voor de nieuwe
taken via de gemeenschappelijke organisatie (en niet via de gemeentelijke organisaties). Hieronder is op
dezelfde wijze scenario 2 schematisch weergegeven.
Management en ondersteuning in de gemeenschappelijke organisatie nemen toe, terwijl de formatie hiervoor in
de gemeentelijke organisatie naar rato afneemt. Voor de uitvoering van de 36 strategische afspraken zal het
samenwerkingsverband beschikken over ca. 52 fte aan medewerkers (beleidsmedewerkers/regisseurs/
programmamanagers). Door deze samenvoeging van taken en inzet van medewerkers ontstaat een
efficiencyvoordeel van ca. € 0,24 mln.
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Hieronder is dit samengevat waarbij tevens de relatie is gelegd met de huidige formatie bij de vier gemeenten:

In scenario 3 worden naast de uitvoering van de 36 strategische samenwerkingsafspraken ook gerelateerde
taken in de GR opgepakt. Voor de uitvoering van de 36 strategische afspraken inclusief logisch aanpalende
beleidsterreinen zal het samenwerkingsverband beschikken over ca. 83 fte aan medewerkers
(beleidsmedewerkers/regisseurs/programmamanagers). In vergelijking met scenario 2 nemen de kosten van
management en ondersteuning hier verder toe, terwijl deze kosten in de gemeentelijke organisaties hiervoor
verder afnemen. Daarnaast is om dezelfde reden als in scenario 2 voor een bedrag van € 0,25 mln. aan
efficiency geïdentificeerd.
Hieronder is dit samengevat waarbij tevens de relatie is gelegd met de huidige formatie bij de vier gemeenten:

6.3. Aanloopkosten en frictie per gemeente
Paragraaf 6.2 geeft inzicht in de kosten van het samenwerkingsverband. Naast deze kosten zijn er ook
éénmalige aanloopkosten en frictiekosten. In bijlage D en E zijn gedetailleerde overzichten opgenomen per
gemeente.
Aanloopkosten
De aanloopkosten voor 2014 zijn gebaseerd op de activiteiten zoals opgenomen in paragraaf 8.2 en eveneens
globaal ingeschat. Voor de berekening is uitgegaan van een aanloopjaar in 2014 en start van de nieuwe
organisatie in 2015. De werkelijke start van de nieuwe organisatie kan echter later plaatsvinden. Voor scenario 1
is voor een bedrag van circa € 0,24 mln. aan aanloopkosten begroot. Voor scenario 2 is een bedrag van circa €
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0,43 mln. aan aanloopkosten begroot. Tenslotte is voor scenario 3 voor een bedrag van circa € 0,53 mln. aan
aanloopkosten begroot. In bijlage D is een gedetailleerde begroting voor de jaren 2014-2017 opgenomen.
Frictiekosten
Belangrijk onderdeel van de kosten zijn de personele frictiekosten. In de berekening frictie per gemeente is
rekening gehouden met het uitgangspunt dat tenminste 75% van het huidige personeel over zal gaan en
maximaal 25% zal achterblijven bij de huidige gemeenten (=frictie). Dit is een ruime norm gebaseerd op de
ervaringen bij andere gemeenten. Het is gebruikelijk en aannemelijk om voor de personele frictie rekening te
houden met een afbouw. Frictiekosten bij gemeenten kunnen doorgaans in 4-5 jaar worden teruggebracht naar
€0. De frictiekosten worden in scenario 1 voor het eerste jaar (2015) ingeschat op € 0,28mln en deze lopen in
2019 naar € 0. Voor scenario 2 worden de frictiekosten in het eerste jaar ingeschat op € 0,7 en voor scenario 3
op € 1,21 mln. De berekening van de frictiekosten is opgenomen in bijlage E.
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7.

Overzicht van consequenties en
aandachtspunten

Samenvatting
Oprichting van een GR en opzet van een gemeenschappelijke organisatie heeft consequenties voor de vier
gemeentelijke organisaties. Deze consequenties betreffen de taken en zeggenschap, formatie en eventuele
gevolgen voor de organisatie en het organisatiemodel, het organiseren van de afstemming met de GR,
centralisering van de bedrijfsvoering, overheveling van budgetten, overhead en (her)huisvesting. In een
volgende stap dienen deze consequenties verder uitgewerkt te worden. Voor de verhouding met andere
gemeenschappelijke regelingen geeft dit hoofdstuk enkele aandachtspunten aan voor het vervolg.

7.1. Consequenties voor gemeentelijke organisaties
De impact voor de gemeentelijke organisaties verschilt naar gelang de keuze voor een scenario. Bij scenario 1,
de compacte strategische programmatische regieorganisatie zijn de implicaties relatief beperkt. Bij scenario 2
en 3 zijn de implicaties substantieel (en doen zich ongeveer in gelijke mate voor). Onderstaand overzicht laat de
mate van impact op de verschillende aspecten zien.

Zeggenschap

Taken

Formatie

Budgetverantwoordelijkheid
Ondersteuning van het
bestuur van
de GR
Organiseren
van
afstemming
met de GR
Organisatiemodel

Huisvesting
Overhead

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Compacte, strategische en
Strikte interpretatie van de
Ruimere interpretatie van
programmatische
36 strategische
de 36 strategische
regieorganisatie (‘de
samenwerkingsafspraken
samenwerkingsafspraken
strateeg’)
De zeggenschap over de bovenlokale taken die over gaan naar de GR gaat ook over naar de GR. Dubbele
verantwoordelijkheden worden tegengegaan, een taak is of een verantwoordelijkheid van de GR of van
de gemeenten. Raden en colleges hebben op de taken die over gaan naar de GR invloed via de GR (via AB
en DB).
Gemeenten blijven taakrijk. Het
Een substantieel deel van de strategie- en beleidstaken gaan over
huidige takenpakket blijft
naar de gemeenschappelijke organisatie. Gemeenten zijn in de
grotendeels in tact.
toekomst primair verantwoordelijk voor beleidsuitvoering en
bedrijfsvoering.
Een beperkt aantal
Het aantal formatieplaatsen dat van de gemeenten over gaat naar de
formatieplaatsen gaan over naar
GR is substantieel. Het terug gaan in formatie heeft consequenties
de GR. De consequenties voor
(zie vervolg).
gemeenten zijn beperkt.
Een deel van de budgetten van gemeenten gaat over naar de GR (alle budgetten horende bij de
bovenlokale taken). Raden en Colleges hebben hier als zelfstandige organen invloed op via AB en DB.
De griffies ondersteunen en adviseren de gemeenteraden, de bestuurssecretariaten de colleges. Het AB/
DB van de nieuwe organisatie zal ook ondersteund en geadviseerd moeten worden. Vwb de secretariële
en administratieve ondersteuning moet bezien worden wat de gevolgen zijn voor lokale griffies en
bestuurssecretariaten en of verschuiving van de werkzaamheden kan plaatsvinden vanuit de bestaande
formatie. Voor wat betreft de adviserende functie van de griffies is nader onderzoek nodig of dit vanuit
de bestaande griffies gedaan kan worden, of dat dit op een andere wijze georganiseerd moet worden.
De gemeenschappelijke organisatie is een zelfstandige organisatie en daarmee een extra organisatie
waarmee door gemeenten contacten onderhouden worden, afstemming plaats moet vinden etc.
Gemeenten zullen binnen de eigen organisatie ‘linking pins’ moeten benoemen om deze contacten,
afstemming, etc vorm te geven.
Nagenoeg geen impact. Er
Het over gaan van taken en formatie van gemeentelijke organisaties
worden slechts een beperkt
naar de GR maakt gedeeltelijke heroriëntatie op het bestaande
aantal functies per gemeente
organisatiemodel van elk van de gemeenten noodzakelijk. Bij
overgeheveld naar de S&Bscenario 2 is aandacht nodig voor de “beleidssnippers” die een plek
organisatie.
in de nieuwe gemeentelijke organisatie moeten krijgen.
Beperkte herhuisvesting nodig.
Doordat een substantieel deel van de medewerkers over gaat naar de
GR zal de herhuisvesting slim en flexibel georganiseerd moeten
worden. Dit vergt herhuisvesting binnen de bestaande panden.
Weinig impact op de overhead
Doordat een substantieel aantal medewerkers uit het primair proces
over gaat naar de GR neemt de behoefte aan management- en
bedrijfsvoeringsondersteuning bij de gemeentelijke organisaties ook
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Bedrijfsvoeringsbudgetten

af, terwijl deze bij de GR groter wordt (trap op-trap af).
De gemeenschappelijke organisatie zal de beschikking moeten krijgen over bedrijfsvoeringsbudgetten,
onder meer budgetten gericht op personeelszorg (opleiding, training, sociale activiteiten). Gemeenten
zullen een deel van de bestaande budgetten over moeten dragen zodat de GR ook in die behoeften kan
voorzien.

7.2. Consequenties voor verhouding met andere GR’en
De betrokken gemeenten nemen ook reeds deel aan verschillende andere GR’en. Bij het opstellen en inrichten
van de Gemeenschappelijke Regeling voor de Bollenstreek is het daarom van belang om met een aantal
aspecten rekening te houden:
 Overdracht bevoegdheden en taken
Bij de verdere vormgeving van de GR zullen nadere keuzes gemaakt worden ten aanzien van de
bevoegdheden en taken die daadwerkelijk aan de GR zullen worden overgedragen. Daarbij moet
voorkomen worden dat bevoegdheden worden overgedragen die reeds in een andere GR zijn gebracht.
 Uittredingsmogelijkheden
Daar waar sprake is van overlap van taken en bevoegdheden die binnen de nieuwe GR gebracht zullen
worden en die reeds bij bestaande GR’en liggen, ligt (gedeeltelijke) uittreding in de rede. Elke GR dient
bepalingen te bevatten ten aanzien van uittreding. De mogelijkheden en consequenties van uittreding
zullen dan ook per GR kunnen verschillen. Uittreding kan ook kosten met zich brengen voor de
uittredende partij. Financiële gevolgen van de uittreding voor de GR dienen normaliter – afhankelijk
van de afspraken daartoe – door de uittredende partij te worden gecompenseerd. Uit jurisprudentie
volgt dat dit niet zo ver gaat dat alle financiële effecten moeten worden opgevangen. Over het algemeen
geldt dat een redelijke overbruggingsperiode in acht moet worden genomen en alleen de reële en
werkelijk gemaakte/te maken kosten als gevolg van de uittreding worden bij de compensatie betrokken.
 Transitie
In geval bevoegdheden van de ene GR naar de andere GR worden overgeheveld, betekent dit dat een
ander bestuursorgaan bevoegd wordt. Afhankelijk van de bevoegdheden is het verstandig om dan
aandacht te besteden aan goede overgangsbepalingen en deze wijziging in bevoegd gezag kenbaar te
maken.
 Aanpassing model of inrichting GR
De GR voor de Bollenstreek ziet op een strategische samenwerking. De voorstellen in deze rapportage
van inrichting van het bestuurlijk model en de organisatie zijn ook daar op geënt. In geval andere GR’en
in de GR Bollenstreek worden gebracht, kan het zijn dat de GR meer ook het karakter krijgt van een
uitvoeringsorganisatie. Dat kan een andere inrichting van het model of een andere werkwijze wenselijk
maken. Het is raadzaam om bij elke overheveling van een regeling naar de GR Bollenstreek aandacht te
besteden aan de vraag of de wijze waarop de bestuurlijke en ambtelijke lijnen zijn ingericht passend
zijn.
In geval na vaststelling van de GR nieuwe bevoegdheden worden overgedragen zal over het algemeen
de regeling daartoe ook moeten worden gewijzigd. Een nieuwe overdracht (delegatie) van
bevoegdheden vindt dan immers plaats.
 De bijdragen aan andere gemeenschappelijke regelingen kunnen lager worden wanneer taken naar de
nieuwe GR worden overgeheveld.

7.3. Aandachtspunten
Graag geven wij u nog een aantal aandachtspunten voor het vervolg mee:
 Goed overleg met de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) en het Georganiseerd Overleg (GO) is van
groot belang, onder andere over het sociaal statuut en het plaatsingsproces van de medewerkers. Vooral
bij de strategische functies is het van belang dat de te plaatsen medewerkers kunnen voldoen aan het
profiel en de verwachtingen.
 Voer een strakke regie op bovenformativiteit. Een goed doordacht proces met voldoende kans voor
begeleidende gesprekken helpt daarbij.
 Ga op een slimme manier met het ontwerpen van nieuwe functies om. Voorkom waar mogelijk
beleidssnippers (eenpitsfuncties of deelfuncties op een specifiek beleidsdomein).
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Besteed continue aandacht aan goede communicatie over wat het werken in de GR en het werken voor
de 4 gemeenten betekent. De nadruk in de communicatie moet in ieder geval liggen op dat het werken
bij de GR gelijkwaardig is aan het werken voor de 4 gemeenten.
Onderzoek de mogelijkheden van een verdere integratie van en samenhang met andere GR’en (ISD,
Mare-groep, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, Holland Rijnland).
Besteed als GR voortdurend aandacht aan een gelijk bedieningsniveau van alle 4 de gemeenten. Met
name voor de algemeen directeur is hier een belangrijke rol weggelegd.
Houdt bij het noemen van een startdatum van de beoogde gemeenschappelijke organisatie, waarbij op
de beoogde functies ook al medewerkers geplaatst zijn, rekening met een proces van minimaal negen
maanden (vanwege doorlooptijden en wettelijke termijnen).
Overige meer praktische aandachtspunten voor het vervolg zijn:
 Voorkom niet alleen bestuurlijke drukte maar zeker ook ambtelijke drukte (hulpstructuren,
extra overlegpodia). Dit risico is reëel bij een nieuw te vormen organisatie.
 Behoud maximale flexibiliteit. Voorkom bureaucratie waarin met gedetailleerde
dienstverleningsovereenkomsten onderlinge afspraken worden vastgelegd. Maak afspraken op
hoofdlijnen in plaats van details. Ga uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen.
 Organiseer tussen de GR en de 4 gemeenten heldere opdrachtgever – opdrachtnemer relaties
met heldere opdrachten.
 Om de reorganisatie op termijn te kunnen evalueren is het op korte termijn opstellen van een
goede 0-meting noodzakelijk.
 Ga ‘schoon’ over. Belast de nieuwe organisatie niet met oude taakstellingen (op formatie en
budget).
 Zoek balans tussen vernieuwen en een beheersbaar veranderproces. Eerst plat over gaan,
daarna ruimte voor optimalisatie (en eventueel uitbreiding).

Toekomst Holland Rijnland
In de bestuursopdracht is bij de risico’s voor de reikwijdte en inhoud van de opdracht vermeld dat deze nog
beïnvloed kan worden door de regionale discussie over # Kracht 15. Gelijktijdig met dit proces loopt namelijk
het proces # Kracht 15 over de toekomstige rol en positie van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.
Onlangs (begin januari) is een radenconferentie voor de 15 deelnemende gemeenten gehouden om van
gedachten te wisselen over de uitgangspunten voor de toekomst van Holland Rijnland. De uitkomsten hiervan
zullen leiden tot een voorstel van het Dagelijks Bestuur om in maart door de “oude raden” met raadsbesluiten
richting te laten geven aan de bestuurlijke toekomst van Holland Rijnland. Belangrijke uitkomsten van dit
proces zijn onder meer :


Men herkent de beweging dat meer accenten op het niveau van de clusters (waarvan de Bollenstreek er
één is) of afzonderlijke gemeenten komen te liggen, dan voorheen. Bekeken moet worden hoe voor het
regionale werken, inhoud en bestuurlijke afstemming in de uitwerking het “zware” accent op clusterniveau een goede plek kan krijgen.



Omdat er nauwelijks nieuwe thema’s zijn, kan het takenpakket van HR worden afgeslankt en is het
goed bespreekbaar een groot deel van de uitvoerende taken elders onder te brengen.



Bij het sociale domein komen nieuwe taken op de gemeenten af (bijv. 3D’s) die wellicht zullen kunnen
leiden tot een uitbreiding van de GR.



Men heeft behoefte om kleine ambtelijke capaciteit in de GR Holland Rijnland te behouden om niet
omschreven tijdelijke projecten op te kunnen pakken (bijvoorbeeld co-financiering).

Indicatief is aangegeven dat door een kleiner takenpakket en een kleinere organisatie een besparing kan worden
bereikt van tenminste 25 % op de kosten. Een dergelijke besparing is opnieuw inzetbaar op clusterniveau.
Geconcludeerd mag worden dat bij de uitwerking van de nieuwe GR voor de Bollenstreek nadrukkelijk
aandacht moet worden geschonken aan het proces voor Holland Rijnland, zowel als het gaat om het
verschuiven van taken en gelden als om ontvlechting.
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8.

Vervolgstappen

8.1. Doorkijk naar vervolg
In deze paragraaf worden op hoofdlijnen enkele vervolgstappen benoemd om te komen tot een ingerichte
gemeenschappelijke organisatie. Dit geeft een doorkijk naar vervolgstappen na een besluit in de Raden.
1. Uitwerking van de juridische uitgangspunten in een GR
De juridische uitgangspunten zoals opgenomen in voorliggende rapportage zullen verder uitgewerkt moeten
worden in een concept gemeenschappelijke regeling waarover formele besluitvorming plaats kan vinden (zie
bijlage A). Besluitvorming over de regeling is voor de gemeenteraden het laatst mogelijk ‘go / no go’ moment in
het oprichtingsproces. Na besluitvorming over de regeling wordt deze naar GS van Zuid-Holland gezonden en
bekend gemaakt in het provinciaal blad.
Als uitwerking van de gemeenschappelijke regeling zullen een aantal verordeningen, regelingen en procedures
opgesteld moeten worden. Te denken valt aan: mandaat- en delegatiebesluiten, reglement van orde AB en DB,
organisatieverordening, inrichten commissie rechtspositie, bezwaarschriftenverordening, regeling
rechtspositionele bezwaren / beroep na plaatsing, vervangingsregeling.
2. Opstellen business case
Zoals eerder in deze rapportage aangegeven is een verdere uitwerking van de organisatie en financiën nodig in
de vorm van een business case, zodat daarover verdere besluitvorming kan plaatsvinden. Belangrijk
aandachtspunt is de daarbij horende heroriëntatie op de organisatie van de bedrijfsvoeringsfuncties.
Intensievere samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering tussen de vier gemeenten kan belangrijke
efficiencyvoordelen opleveren die de kosten van een gemeenschappelijke organisatie mogelijk geheel kunnen
ondervangen. Voorgesteld wordt derhalve een business case uit te werken waarin ook voorstellen worden
gedaan voor de organisatie van de bedrijfsvoering.
“Go/No go” besluit
Op basis van de bovenstaande twee stappen kunnen de Raden van de deelnemende gemeenten een definitief
besluit nemen (go/no go besluit) . Stap 1 levert de informatie om een gemeenschappelijke regeling vast te
stellen. Stap 2 levert de verdere uitwerking om de gemeenschappelijke organisatie in te richten, de benodigde
ondersteuning en bedrijfsvoering te (re)organiseren, en om te gaan met de organisatorische en financiële
consequenties voor de vier gemeenten.
3. Opstellen plan van aanpak voor de inrichting van de organisatie
Het inrichten van een organisatie vindt over het algemeen plaats via 2, voor een deel parallelle, sporen. Spoor 1
betreft het vertalen van de hoofdstructuur uit voorliggende rapportage naar een fijnstructuur en het vervolgens
plaatsen van management en medewerkers. Spoor 2 betreft het organiseren van diverse randvoorwaarden om
de beoogde organisatie ook daadwerkelijk zoals bedoeld te laten werken. Het betreft randvoorwaarden op het
terrein van visie, organisatie & besturing, huisvesting, communicatie, aanpassen organisatie van gemeenten,
omgang met verbonden partijen en bedrijfsvoering. Voor beide sporen is het goed betrekken van de
medezeggenschap (BOR/GO) een succesfactor en randvoorwaarde.
In een op te stellen plan van aanpak zullen deze sporen vertaald worden naar concrete activiteiten en een
bijbehorende planning.
Onderdeel van het plan van aanpak is ook, aanvullend op de huidige projectstructuur (Ambtelijk Overleg,
stuurgroep en raadsklankbordgroep), een verdere uitwerking van de projectorganisatie. Wij adviseren:
 Een projectleider aan te stellen, in ieder geval tot 1 juli 2015 (van senior niveau, met bewezen ervaring,
die kan acteren op bestuurlijk niveau en die affiniteit heeft met organisatieontwikkeling).
 De projectorganisatie verder aan te vullen met een organisatiedeskundige, secretariële/administratieve
ondersteuning, een communicatiedeskundige. De benodigde inzet hangt mede af van het gekozen
scenario.
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Om per gemeente 1 deelprojectleider aan te stellen die het primaire aanspreekpunt voor de
projectorganisatie binnen de betreffende gemeente is. Het betreft een functionaris met voldoende
gewicht in de betreffende organisatie.
Om voor elk van de bij het aspect organisatie genoemde onderdelen een werkgroep in te richten,
aangestuurd door een projectleider ( Idem voor financiën en juridisch).

4. Nadere takenanalyse en vertaling daarvan in een functieboek
In voorliggende rapportage zijn de 36 strategische samenwerkingsafspraken op hoofdlijnen vertaald naar de
consequenties daarvan voor de bovenlokale en lokale uitvoering daarvan. Voor de oprichting van een nieuwe
organisatie is een functie- en formatieboek noodzakelijk. Voor het plaatsingsproces horen hier ‘was’overzichten, ‘wordt’-overzichten en ‘was-wordt’- overzichten bij. Voor de bouw van een nieuwe organisatie en
het plaatsen van medewerkers daarin is een proces van tenminste 9 maanden nodig.
Aangezien, afhankelijk van de keuze voor een scenario, er ook vergelijkbare functies bij de gemeenten achter
blijven en de 4 gemeenten de ambitie hebben processen zoveel mogelijk te harmoniseren, adviseren wij ook de
(gerelateerde) gemeentelijke functies op basis van dezelfde methodiek te laten beschrijven. Het resultaat is een
functieboek voor in ieder geval de GR en mogelijk ook voor specifieke functies bij de deelnemende gemeenten.
5. Verdere uitwerking financieel ontwerp van de GR
In voorliggende rapportage zijn op hoofdlijnen de financiële consequenties van de GR inzichtelijk gemaakt.
Voor het vervolg is een nadere uitwerking van deze consequenties in een financieringsstructuur noodzakelijk,
inclusief een financiële ontvlechting / kostensoortanalyse.
Als uitwerking van de financieringsmethodiek zal een aantal producten opgesteld moeten worden. Te denken
valt aan: een eerste werkbegroting van de GR, inrichting controlfunctie, een nota P&C, analyse decentrale
subadministraties en inpassen in centrale administratie, investeringsanalyse, bepalen verdeelsleutel
bedrijfsvoeringsafdelingen, opstellen financiële verordening, opstellen bijdrageverordening, opstellen controle
verordening, opstellen treasury statuut, opstellen budgethoudersregeling, overleg met provincie, fiscaal advies
en overleg met belastingdienst (over fiscaliteiten).
Communicatie
Bij alle genoemde vervolgstappen is een goede communicatie van groot belang. Daarvoor dient een
communicatieplan opgesteld te worden waarin aandacht is voor:
- interne communicatie gericht op organisatieverandering; zowel voor de nieuwe organisatie van de GR, als de
achtergebleven organisatie,
- interne communicatie gericht op de samenwerking in de bedrijfsvoering,
- het positioneren van de strategische samenwerking zowel intern als extern.
Op basis van een missie en visie traject wordt de positionering verder bepaald en uitgedragen. Vervolgens
kunnen de huisstijl en andere communicatiemiddelen uitgewerkt worden.
Medezeggenschap
Na besluitvorming kunnen de bovenstaande vervolgstappen worden uitgezet in de tijd. Dit geeft duidelijkheid
aan de bijzondere ondernemingsraad en het GO over hun betrokkenheid en de te verwachten adviesmomenten.
In onderling overleg wordt het stappenplan hiertoe aangegeven.
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A.

Concept GR op hoofdlijnen

VOORAF:
Hieronder is een eerste opzet gegeven voor de Gemeenschappelijke regeling Bollenstreek. Het betreft een
concept en een eerste aanzet. Deze opzet is gebaseerd op hetgeen in bijeenkomsten ter voorbereiding op het
eindrapport hebben plaatsgevonden. In deze bijeenkomsten zijn veel belangrijke punten aan de orde gekomen.
Tegelijkertijd zijn er ook nog punten, waar nog niet over is gesproken en nog nadere keuzes in gemaakt moeten
worden.
Hetgeen hieronder is weergegeven is dan ook uitdrukkelijk een eerste voorzet en niet bedoeld als concept van
de definitieve regeling. Op basis van nadere besluitvorming en keuzes moet de regeling verder worden ingevuld
en aangepast (zie daarvoor onder andere de PM en NB gemarkeerde opmerkingen). Onderstaande schets kan
bij die invulling behulpzaam zijn.
Van belang is in elk geval dat nader wordt ingevuld welke bevoegdheden worden overgedragen. Dit zal mede
afhangen van de keuze voor het scenario en de daarbij aangegeven taken (bijlage B). Aangezien het gaat om een
strategische samenwerking kan het zijn dat zowel meer algemene bevoegdheden uit de Gemeentewet als
bevoegdheden op grond van bijzondere wetgeving overgedragen dienen te worden. Daar waar de uitwerking
van de samenwerkingsafspraken de meer algemene bevoegdheden raken, zal die overdracht in de regeling
toegeschreven moeten worden naar de betrokken samenwerkingsafspraak. Zodat duidelijk is dat de
Bollenstreek de betrokken bevoegdheid alleen voor de uitwerking van die afspraak overgedragen heeft
gekregen.
Zie ook de opmerking bij artikel 4 in onderstaande voorzet.

De gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten
Teylingen, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom
Overwegende:
-

Dat de gemeenten Teylingen, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom hebben besloten stappen te
zetten naar een meer onomkeerbare en niet-vrijblijvende samenwerking in de vorm van een
gemeenschappelijke regeling;

-

PM: nadere invulling preambule

Gelet op
de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten
de hierna volgende gemeenschappelijke regeling te treffen onder de naam
“Gemeenschappelijke Regeling Bollenstreek”,
Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1

Begripsbepalingen
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In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
a.

Bollenstreekraad:

het algemeen bestuur van de Bollenstreek;

b.

Bollenstreekbestuur:

het dagelijks bestuur van de Bollenstreek

c.

burgemeesters:

de burgemeesters van de gemeenten;

d.

colleges:

de colleges van burgemeester en wethouders van de
gemeenten;

e.

dagelijks bestuur:

het dagelijks bestuur van de Bollenstreek;

f.

gemeenten:

de rechtspersonen achter de deelnemende bestuursorganen,
te weten de gemeenten Teylingen, Noordwijkerhout, Lisse en
Hillegom;

g.

directeur:

de directeur van de ambtelijke organisatie, bedoeld in artikel
PM;

h.

raden:

de raden van de gemeenten;

i.

PIJOFACH:

personeel, informatie, juridische zaken, organisatie,
financiën, administratie, communicatie en huisvesting;

j.

regeling:

de Gemeenschappelijke Regeling Bollenstreek;

k.

wet:

de Wet gemeenschappelijke regelingen.

PM: afhankelijk van de nadere invulling van de regeling, kan het noodzakelijk zijn om meer begrippen uit te
werken en in dit artikel op te nemen.
Hoofdstuk 2 Bollenstreek
Artikel 2
Instelling
1. Er wordt een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam ingesteld, genaamd Bollenstreek.
2. De Bollenstreek is gevestigd te PM.
Artikel 3
Belang en doel
1. Deze regeling wordt getroffen teneinde vanuit het streekbelang een sterkere strategische positie van de
te verwerven ten aanzien van in elk geval de in artikel 4 genoemde domeinen.
2. De Bollenstreek heeft een missie en visie, die vast worden gesteld door de Bollenstreekraad.
Artikel 4
Taken en bevoegdheden
1. De Bollenstreek vervult de taken en bevoegdheden op het gebied van
a. Openbare Orde en Veiligheid;
b. Sociale zaken;
c. Economische zaken;
d. Infrastructuur en mobiliteit;
e. Ruimtelijke ordening,
voor zover deze taken en bevoegdheden zijn opgenomen in bijlage B bij deze regeling gevoegde uitwerking van
de 36 samenwerkingsafspraken.
NB: daar waar bevoegdheden gedelegeerd worden, en de Bollenstreek dus zelfstandig bevoegd is tot
besluitvorming, is het noodzakelijk deze bevoegdheden helder over te dragen. In geval daar onduidelijkheid
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over is, bestaat het risico dat de besluiten door de Bollenstreek onbevoegd worden genomen, vanwege onjuiste
delegatie. Bij voorkeur worden daarom in de bijlage de betrokken wetten en taken en bevoegdheden concreet
uitgewerkt.
Het takenpakket kan in algemene zin bestaan uit:
a. beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding;
b. uitvoering van het ten aanzien van de gebieden door het algemeen bestuur vastgesteld beleid;
c. handhaving van de hiervoor genoemde uitvoering, en
d. toezicht op aan derden uitbesteed werk
e. PIJOFACH.
2. De Bollenstreekraad stelt op basis van het eerste lid de beleidsprogramma’s en bijbehorende
programmataken vast.
Hoofdstuk 3

Inrichting en samenstelling van het bestuur

Paragraaf 1

Algemeen

Artikel 5
Het bestuur
Het bestuur van de Bollenstreek bestaat uit de Bollenstreekraad, het Bollenstreekbestuur en de voorzitter.

Paragraaf 2

Bollenstreekraad

Artikel 6
Bevoegdheden
1. De Bollenstreekraad staat aan het hoofd van de regeling en is belast met het algemeen bestuur, waaronder
begrepen kaderstelling en toezicht.
2. De Bollenstreekraad voert de autonome bevoegdheden uit voor zover die bevoegdheden krachtens de
Gemeentewet aan de gemeenteraad zijn opgedragen en voor zover daarmee niet wordt getreden in de
autonomie van de gemeenten.
3. De Bollenstreekraad voert de bevoegdheden, bedoeld in artikel 4 uit, voor zover die bij of krachtens de
daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn opgedragen aan de gemeenteraad..
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 33 van de wet is de Bollenstreekraad in ieder geval bevoegd tot:
a. het vaststellen van de begroting een jaarrekening;
b. het vaststellen van een verordening omtrent de ambtelijke organisatie van de Bollenstreek;
c. het vaststellen van beleidsregels waarmee de andere organen van de Bollenstreek rekening houden bij de
uitoefening van hun bevoegdheden;
PM: Nadere besluitvorming over in elk geval:



Bevoegdheid Bollenstreekraad/Bollenstreekbestuur om deel te nemen aan gemeenschappelijke
regelingen.
Eventuele beperkingen van privaatrechtelijke bevoegdheden
Aangezien de regeling een openbaar lichaam betreft heeft het bestuur in beginsel alle
privaatrechtelijke bevoegdheden die een privaatrechtelijke rechtspersoon toe komen. In de regeling
kan worden bepaald dat deze bevoegdheden worden beperkt . Te denken valt aan het maximeren
van de bevoegdheid tot het aangaan van een lening of het oprichten van entiteiten (zoals stichtingen
etc. )

Artikel 7
Overdracht van bevoegdheden
De Bollenstreekraad kan zijn bevoegdheden aan het Bollenstreekbestuur overdragen, tenzij de aard van de
bevoegdheid zich daartegen verzet, met uitzondering van:
a.
b.
c.

de vaststelling of wijziging van de begroting;
de vaststelling van de jaarrekening;
de aanwijzing van een of meer accountants, bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet;

PM: voor zover relevant kan ook worden gedacht aan:
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het stellen van straf op overtreding van door de Bollenstreek vastgestelde verordeningen;
vaststelling van eventuele financiële verordeningen, zoals, de bijdrageverordening besluiten
waarbij overeenkomstig artikel 13 van deze regeling een zwaardere meerderheid is vereist.

Artikel 8
Samenstelling
1.
De Bollenstreekraad bestaat uit de voorzitter en de leden
2.

De Bollenstreekraad wordt als volgt samengesteld:
a. 5 (vijf) door de raden van elke deelnemende gemeente uit hun midden aangewezen leden
b. de voorzitter, bedoeld in artikel 23
c. het Bollenstreekbestuur, bedoeld in artikel 20.

Artikel 9 Zittingsperiode
1. De zittingsperiode van de leden van de Bollenstreekraad, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, is gelijk
aan die van de leden van de gemeenteraad.
2. Aftredende leden van de Bollenstreekraad, bedoeld in het eerste lid, blijven - onverminderd het bepaalde in
het vijfde en achtste lid van dit artikel - als zodanig fungeren tot aan het moment dat hun opvolger is
aangewezen.
3. De raden wijzen in de eerste vergadering van de zittingsperiode van de nieuwe raden opnieuw de leden aan
van de Bollenstreekraad. Aftredende leden kunnen opnieuw als lid worden aangewezen.
4. De raden kunnen per lid van de Bollenstreekraad één vaste plaatsvervanger aanwijzen.
5. Het verlies van de hoedanigheid van raadslid doet het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van
de Bollenstreekraad van rechtswege ophouden.
6. Indien tussentijds een zetel van een lid of plaatsvervangend lid van de Bollenstreekraad, bedoeld in het
eerste lid, wijst de raad van de betrokken gemeente in zijn eerstvolgende vergadering een nieuw lid of
plaatsvervangend lid aan.
7. Van elke aanwijzing tot lid of plaatsvervangend lid van de Bollenstreekraad geeft de raad van de gemeente
die het aangaat onverwijld kennis aan de Bollenstreekraad.
8. De leden van de Bollenstreekraad kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de
voorzitter van de Bollenstreekraad, alsmede de raad die hen heeft aangewezen, schriftelijk op de hoogte.
Het ontslag gaat onmiddellijk in en is onherroepelijk.
Artikel 10
Incompatibiliteiten
Onverminderd het bepaalde in artikel 20 van de wet is het lidmaatschap van het algemeen bestuur
onverenigbaar met de betrekking van PM: aanvullende incompatibiliteiten nader in te vullen indien gewenst.
Artikel 11
Vergaderingen
1. De Bollenstreekraad stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast.
2. De Bollenstreekraad vergadert jaarlijks tenminste viermaal en voorts zo vaak als het daartoe beslist. Na
afronding van de evaluatie, bedoeld in artikel 28, eerste lid, wordt de vergaderfrequentie indien gewenst
aangepast, met dien verstande dat de Bollenstreekraad jaarlijks tenminste tweemaal vergadert.
3. Onverminderd het tweede lid, vergadert de Bollenstreekraad indien de voorzitter of het
Bollenstreekbestuur het nodig oordeelt of indien ten minste een vijfde van het aantal zitting hebbende
leden van de Bollenstreekraad schriftelijk, met opgave van redenen, daarom verzoekt.
4. De voorzitter roept de leden van de Bollenstreekraad schriftelijk tot de vergadering op. Tegelijkertijd met de
oproeping brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en
de daarbij behorende voorstellen, met uitzondering van de in artikel 15 bedoelde stukken waaromtrent
geheimhouding is opgelegd, worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij openbare kennisgeving
aan te geven wijze ter inzage gelegd.
5. De vergadering van de Bollenstreekraad wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de
helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.
6. Indien ingevolge het vijfde lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter, onder
verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dan ten minste vierentwintig uur na
het bezorgen van de oproeping is gelegen.
7. Op de vergadering, bedoeld in het zesde lid, is het vijfde lid niet van toepassing. De Bollenstreekraad kan
echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het vijfde lid niet geopende vergadering
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was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het
aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.
Artikel 12
Stemmen
1. Een lid van de Bollenstreekraad neemt niet deel aan de stemming over de gevallen genoemd in artikel 28
van de Gemeentewet, onverminderd het bepaalde in artikel 136 van de wet.
2. Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet
van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen.
3. Een lid van de Bollenstreekraad kan zich door een ander lid van de Bollenstreekraad afkomstig van dezelfde
gemeenteraad of hetzelfde college laten vervangen en de vervanger machtigen namens hem een stem uit te
brengen.
4. Het tweede lid is niet van toepassing:
a. ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of aanbeveling
van een of meer personen ten aanzien van wie in een vorige vergadering een stemming op grond van
dat lid niet geldig was;
b.

in een vergadering als bedoeld in artikel 11, zesde lid, voor zover het betreft onderwerpen die in de
daaraan voorafgaande ingevolge artikel 11, vijfde lid, niet geopende vergadering aan de orde waren
gesteld.

Artikel 13
Besluitvorming
1. Een lid van de Bollenstreekraad heeft stemrecht.
2. In de Bollenstreekraad wordt een stemverhouding gehanteerd, waarbij elk lid zoveel stemmen heeft als het
totaal aantal raadsleden, afgerond naar boven op een door 5 (vijf) deelbaar getal, dat zitting heeft in de
gemeenteraad, uit wiens midden hij is aangewezen, gedeeld door 5 (vijf).
3. Het tot stand komen van een besluit bij stemming vereist dat ten minste 60% van het totaal aantal
uitgebrachte stemmen voor de beslissing stemt.
4. De Bollenstreekraad kan in afwijking van het derde lid besluiten dat
a. ten aanzien van te bepalen besluiten of onderwerpen volstaan kan worden met een volstrekte
meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen
b. stemming is vereist waarbij tenminste twee derde van het totaal aantal uitgebrachte stemmen voor de
beslissing stemt.
5. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan het inleveren van een
behoorlijk ingevuld stembriefje.
6. De artikelen 31 en 32 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, onverminderd het
bepaalde in artikel 136 van de wet.
Artikel 14
Openbaarheid
1. De vergaderingen van de Bollenstreekraad zijn openbaar.
2. De deuren worden overeenkomstig artikel 22 van de wet gesloten wanneer een vijfde van de aanwezige
leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.
3. De Bollenstreekraad beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.
Artikel 15
Geheimhouding
1. De Bollenstreekraad kan in een besloten vergadering, op grond van de belangen, genoemd in artikel 10 van
de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en
omtrent de inhoud van de stukken welke aan de Bollenstreekraad worden overgelegd, geheimhouding
opleggen. Deze wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de
stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat de Bollenstreekraad haar opheft.
2. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de
geheimhouding eveneens worden opgelegd door het Bollenstreekbestuur en de voorzitter en door een
commissie als bedoeld in artikel 24 of artikel 25, ieder ten aanzien van stukken die zij aan het algemeen
bestuur of aan de leden van de Bollenstreekraad overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding
gemaakt.
3. De krachtens het tweede lid aan de Bollenstreekraad opgelegde verplichting tot geheimhouding vervalt,
indien de oplegging niet door de Bollenstreekraad in zijn eerstvolgende vergadering, die blijkens de
presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden, tezamen vertegenwoordigend
meer dan de helft van het aantal stemmen, is bezocht, wordt bekrachtigd.
4. De krachtens het tweede lid aan leden van de Bollenstreekraad opgelegde verplichting tot geheimhouding
wordt door hen in acht genomen totdat het orgaan, dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het
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onderwerp waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan de Bollenstreekraad is voorgelegd, totdat de
Bollenstreekraad haar opheft. De Bollenstreekraad kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die
blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden, tezamen
vertegenwoordigend meer dan de helft van het aantal stemmen, is bezocht.
Artikel 16
Immuniteit
De leden van het bestuur van de regeling en voor zover van toepassing andere personen die deelnemen aan de
beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor dan wel worden verplicht
getuigenis af te leggen als bedoeld in artikel 165, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
over hetgeen zij in de vergadering van het algemeen bestuur hebben gezegd of aan het algemeen bestuur
schriftelijk hebben overgelegd.
Artikel 17
Ordehandhaving
1. De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die orde op
enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.
2. De voorzitter is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste
drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.
3. De voorzitter kan de Bollenstreekraad voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang
van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet
beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de
voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie
maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.
Paragraaf 3 Bollenstreekbestuur
Artikel 18
1. Het Bollenstreekbestuur is bevoegd:
a. het dagelijks bestuur van de regeling te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de Gemeentewet
de Bollenstreekraad of de voorzitter hiermee is belast
b. beslissingen van de Bollenstreekraad voor te bereiden en uit te voeren;
2. Het Bollenstreekbestuur is voor alle in artikel 4, tweede lid genoemde belangen bevoegd tot:
a. het reageren op rijks- en provinciale nota’s en plannen die voor het gebied van belang zijn;
b. het vertegenwoordigen van de regio in overlegsituaties;
c. het organiseren van overleg en het uitbrengen van advies.
3. Het Bollenstreekbestuur oefent voor de in artikel 4 genoemde taken de bevoegdheden uit die bij of
krachtens de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn opgedragen aan het college.
Artikel 19
1. Het Bollenstreekbestuur is belast met de voorbereiding van alles waarover in de vergadering van de
Bollenstreekraad zal worden beraadslaagd en besloten.
2. Het Bollenstreekbestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van de Bollenstreekraad, tenzij bij of
krachtens de wet of deze regeling de voorzitter hiermee is belast.
3. Het Bollenstreekbestuur neemt, alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle conservatoire
maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.
4. Het Bollenstreekbestuur is bevoegd, tenzij de Bollenstreekraad daaromtrent in voorkomende gevallen een
beslissing heeft genomen, tot het procederen in eerste aanleg in kort geding en tot voeging in strafzaken als
bedoeld in artikel 332 van het Wetboek van Strafvordering.
5. Het Bollenstreekbestuur is bevoegd, indien ingevolge een wettelijk voorschrift aan de Bollenstreek of het
bestuur van de Bollenstreek hetzij een recht van beroep hetzij een recht bezwaar te maken toekomt,
spoedhalve beroep in te stellen of bezwaar in te brengen alsmede, voor zover de voorschriften dat toelaten,
schorsing van de aangevochten beslissing of een voorlopige voorziening ter zake te verzoeken.
6. Het ingestelde beroep of het gemaakte bezwaar wordt ingetrokken, indien de Bollenstreekraad de beslissing
van het Bollenstreekbestuur tot het instellen van beroep of het maken van bezwaar niet in zijn
eerstvolgende vergadering bekrachtigt.
Artikel 20
1. Het Bollenstreekbestuur bestaat uit de voorzitter van de Bollenstreekraad en één uit het college van elke
deelnemende gemeente aangewezen wethouder.
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2. De voorzitter van de Bollenstreekraad is tevens voorzitter van het Bollenstreekbestuur.
Artikel 21
Ontslag
1. Een lid van het Bollenstreekbestuur die ontslag wil nemen als lid van het Bollenstreekbestuur overlegt
hierover van tevoren met de overige leden van het Bollenstreekbestuur. Hij doet daarvan tevens schriftelijk
mededeling aan de Bollenstreekraad.
2. Het ontslag als bedoeld in het eerste lid gaat in met ingang van de dag, gelegen een maand na de dag
waarop het lid zijn ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn opvolger de benoeming heeft
aangenomen.
3. De Bollenstreekraad kan een of meer leden van het Bollenstreekbestuur ontslag verlenen, indien dezen het
vertrouwen van de Bollenstreekraad niet meer bezitten. Op het ontslagbesluit is artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht niet van toepassing.
NB: In geval de gewijzigde Wgr in werking treedt, is deze bepaling niet meer nodig. Dan volgt het
ontslagrecht uit de wet.
4. Een lid van het Bollenstreekbestuur wordt terstond ontslagen bij verlies van het lidmaatschap van de
Bollenstreekraad.
Artikel 22
Werkwijze
1. Het Bollenstreekbestuur neemt zijn besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen in een besloten
vergadering, waarbij ieder lid van het dagelijks bestuur een stem heeft. Indien de stemmen staken, beslist
de stem van de voorzitter. Onverminderd het voorgaande streeft het dagelijks bestuur bij besluitvorming
naar consensus.
2. Het Bollenstreekbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit nodig oordelen.
3. De artikelen 56 tot en met 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, onverminderd het
bepaalde in artikel 136 van de wet.
4. Het Bollenstreekbestuur kan de portefeuilles binnen zijn bestuur verdelen.
5. Het Bollenstreekbestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden
vast.
6. Een lid van het Bollenstreekbestuur kan zich door een lid dat afkomstig is van het college en is aangewezen
als plaatsvervangend lid van de Bollenstreekraad, laten vervangen en de vervanger machtigen namens hem
een stem uit te brengen

Paragraaf 4

Voorzitter

Artikel 23
Aanwijzing en ontslag
1. De voorzitter wordt door en uit de Bollenstreekraad, uit de burgemeesters van de gemeenten aangewezen
voor de periode van twee jaar. Een voorzitter is na verloop van zijn periode als voorzitter niet direct
herbenoembaar.
2. De plaatsvervangend voorzitter van de Bollenstreekraad wordt door de Bollenstreekraad uit de leden van
het Bollenstreekbestuur aangewezen. Het aldus aangewezen lid is tevens plaatsvervangend voorzitter van
het Bollenstreekbestuur.
3. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter en diens plaatsvervanger worden zij vervangen door een
lid, door en uit de Bollenstreekraad respectievelijk het Bollenstreekbestuur aan te wijzen.

Paragraaf 5

Commissies en Raadsparticipatie

Artikel 24
Adviescommissies
1. De Bollenstreekraad kan commissies van advies instellen. Het regelt de bevoegdheden en de samenstelling.
2. In geval een commissie van advies door de Bollenstreekraad wordt ingesteld ter advisering van in de
Bollenstreekraad te nemen besluiten ten aanzien van een specifiek domein, wordt er waar mogelijk naar
gestreefd dat als lid van de commissie worden aangewezen:
a. raadsleden uit de deelnemende gemeenten, die geen lid zijn van de Bollenstreekraad en het betrokken
domein in diens portefeuille hebben;
b. andere externen die over de voor dat domein relevante deskundigheid beschikken.
3. De leden van een commissie en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging van de commissie
kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor dan wel worden verplicht getuigenis af te
leggen als bedoeld in artikel 165, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over hetgeen
zij in de vergadering van de commissie hebben gezegd of aan deze schriftelijk hebben overlegd.
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4. De instelling van vaste commissies van advies aan het Bollenstreekbestuur of aan de voorzitter en de
regeling van haar bevoegdheden en samenstelling geschieden door de Bollenstreekraad op voorstel van het
Bollenstreekbestuur onderscheidenlijk van de voorzitter.
5. Andere commissies van advies aan het Bollenstreekbestuur of aan de voorzitter worden door het
Bollenstreekbestuur onderscheidenlijk de voorzitter ingesteld.
Artikel 25
Bestuurscommissies
1. De Bollenstreekraad kan commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen. Het
algemeen bestuur regelt de bevoegdheden en de samenstelling.
2. Artikel 21, tweede lid, alsmede de artikelen 139 tot en met 144 van de Gemeentewet zijn van
overeenkomstige toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 136 van de wet.
3. De Bollenstreekraad gaat niet over tot het instellen van een commissie als bedoeld in het eerste lid dan na
verkregen toestemming van de raden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met
het recht of het algemeen belang.
4. De Bollenstreekraad kan aan een commissie als bedoeld in het eerste lid bevoegdheden van het algemeen
bestuur en van het Bollenstreekbestuur overdragen, met uitzondering van de bevoegdheid tot het
vaststellen van de begroting of van de jaarrekening.
5. Bevoegdheden van het Bollenstreekbestuur kunnen niet dan op voorstel van het Bollenstreekbestuur
worden overgedragen.
6. Ten aanzien van een commissie als bedoeld in het eerste lid regelt de Bollenstreekraad tevens voor zover
zulks in verband met aard en omvang van de overgedragen bevoegdheden nodig is:
a. de werkwijze van de commissie;
b. de openbaarheid van de vergaderingen;
c. de voorbereiding, de uitvoering en de openbaarmaking van besluiten van de commissie;
d. het toezicht van de Bollenstreekraad, respectievelijk het Bollenstreekbestuur op de uitoefening van
bevoegdheden van die commissie;
e. de verhouding van de overgedragen bevoegdheden tot die van de Bollenstreekraad en het
Bollenstreekbestuur;
f. de verantwoording aan de Bollenstreekraad.
7. Ten aanzien van de vergadering van een commissie waaraan bevoegdheden van de Bollenstreekraad zijn
overgedragen is artikel 11 van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van door de Bollenstreekraad
vastgestelde nadere regels.
8. Indien de commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt
tot het algemeen bestuur heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de
Bollenstreekraad haar opheft.
Artikel 26
Raadsberaad
1. Ten minste twee keer per jaar vindt een bijeenkomst plaats met de raden van alle deelnemende gemeenten.
2. Het Bollenstreekbestuur draagt zorg voor de organisatie en de agenda van het Raadsberaad, bedoeld in het
eerste lid.
3. Tijdens het Raadsberaad worden de aanwezigen in elk geval geïnformeerd door de Bollenstreekraad over
het gevoerde beleid en de voorgenomen beleidslijnen.
Hoofdstuk 4

Verantwoordings- en informatieplicht

Artikel 27
Bollenstreekraad
1. De Bollenstreekraad verschaft de raden en colleges gevraagd en ongevraagd inlichtingen die voor een
beoordeling van het door de Bollenstreekraad gevoerde en te voeren beleid nodig zijn.
2. Een lid van de Bollenstreekraad verschaft aan de gemeenteraad dat hem heeft aangewezen alle inlichtingen
die door die gemeenteraad of één of meer leden daarvan worden verlangd.
3. Een lid van de Bollenstreekraad is aan de gemeenteraad dat hem heeft aangewezen verantwoording
verschuldigd voor het door hem in de Bollenstreekraad gevoerde beleid.
4. De gemeenteraden bepalen op welke wijze de door hen aangewezen leden aan hun plichten in de vorige
leden moeten voldoen.
5. Het tweede tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de colleges.
Artikel 28
Bollenstreekbestuur
1. De leden van het Bollenstreekbestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan de Bollenstreekraad
verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
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2. Zij geven de Bollenstreekraad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde en
ongevraagde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang.
3. Het Bollenstreekbestuur verschaft de raden en colleges gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen die deze
organen of één of meer van hun leden nodig hebben voor een juiste beoordeling van het door het
Bollenstreekbestuur gevoerde en te voeren beleid.
Artikel 29
Verantwoordings- en Informatieplicht
1. De voorzitter is aan de Bollenstreekraad verantwoording verschuldigd voor het door hem gevoerde bestuur.
2. De voorzitter geeft de Bollenstreekraad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde
inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang.
3. De voorzitter verschaft de gemeenteraden en colleges alle inlichtingen die door deze organen of een of meer
van hun leden worden gevraagd.
Hoofdstuk 5

Ambtelijke ondersteuning en organisatie

PM:
Dit onderdeel dient nader ingevuld te worden.




ondersteuning Bollenstreekraad en het Bollenstuur.
Het verdient aanbeveling om een griffie in te richten voor de Bollenstreek. Deze kan gevormd worden
door de griffie van de deelnemende gemeenten, al dan niet met een roulatie of coördinatiesystematiek.
Ook kan er voor worden gekozen om een aparte griffier voor de Bollenstreekraad aan te trekken.
regelt zijn ambtelijke ondersteuning. De ondersteuning van het Bollenstreekbestuur zal waarschijnlijk
mede worden bepaald door de inrichting van de ambtelijke organisatie. Deze ambtelijke organisatie
kan zodanig worden ingericht dat er ook een staffunctie deel van uit maakt.
Bij voorkeur worden kaders voor taken en bevoegdheden (met name ten aanzien van stukkenstromen
en informatievoorziening) van de ambtelijke ondersteuning in de regeling opgenomen.
Inrichting en positie ambtelijke organisatie
Over de inrichting en positie van de ambtelijke organisatie moeten nadere keuzes worden gemaakt.
Dit onderdeel zal in elk geval bepalingen met betrekking tot directie en verhouding tot/aansturing
door Bollenstreekbestuur bevatten.

Hoofdstuk 6 Financiën en beheer van de Bollenstreek
Artikel 30
Bijdragen
PM nadere afspraken over de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten en de wijze van betaling
(bevoorschotting).
Artikel 31
Vaststelling begroting
1. De Bollenstreekraad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. In afwijking
van artikel 15, tweede lid, wordt de begroting vastgesteld wanneer een drie vierde meerderheid in de
Bollenstreekraad is bereikt.
2. Het Bollenstreekbestuur stelt een ontwerpbegroting vast.
3. Het Bollenstreekbestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan de Bollenstreekraad wordt
aangeboden toe aan de raden.
4. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de colleges voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling
van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.
5. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling geschiedt openbare kennisgeving.
6. De raden kunnen bij het Bollenstreekbestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.
Het Bollenstreekbestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting,
zoals deze aan de Bollenstreekraad wordt aangeboden.
7. Nadat deze is vastgesteld, zendt de Bollenstreekraad de begroting aan de raden.
8. Het bepaalde in het tweede, derde, vijfde en zesde lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van
de begroting, voor zover deze wijziging van invloed is op de hoogte van de bijdrage van de deelnemers.
9. De raden kunnen over het ontwerp van het door de Bollenstreekraad vast te stellen of te wijzigen
kostenverdeelmodel vooraf hun wensen en bedenkingen naar voren brengen.
Artikel 32
Vaststelling
1. De Bollenstreekraad stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking
heeft.
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2. Het Bollenstreekbestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval
voor 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.
3. Het Bollenstreekbestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling aan de raden.
NB: Na inwerkingtreding van de gewijzigde Wgr zal deze procedure aangepast worden. Met name de te
hanteren termijnen zullen worden verlengd.
Artikel 33
Garantstelling
De gemeenten dragen er zorg voor dat de Bollenstreek te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan
al zijn verplichtingen jegens derden te voldoen.
Hoofdstuk 7

Wijziging, toetreding, uittreding en opheffing

Artikel 34
Wijziging van de regeling
1. De raden, de colleges, de burgemeesters alsmede de Bollenstreekraad en het Bollenstreekbestuur kunnen
voorstellen doen voor wijziging van de regeling.
2. De regeling wordt gewijzigd bij unaniem besluit van de raden.
3. De wijziging wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.
4. De wijziging bepaalt wanneer deze in werking treedt.
Artikel 35
Toetreding
1. Tot de regeling kunnen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel organen van andere gemeenten, dan
genoemd in de aanhef van deze regeling, toetreden, mits ten minste twee derde van de gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten daar mee instemmen.
2. Een verzoek tot toetreding wordt bij de Bollenstreekraad ingediend, die in de eerstvolgende vergadering een
advies omtrent toetreding opstelt. Dit advies wordt ten behoeve van de beslissing omtrent instemming als
bedoeld in het eerste lid, toegezonden aan de deelnemende gemeenteraden.
3. Het Bollenstreekbestuur informeert de verzoekende gemeenten over de besluiten, bedoeld in het tweede lid.
4. De Bollenstreekraad regelt de gevolgen van de toetreding.
Artikel 36
Uittreding en opheffing
1. De organen van een deelnemende gemeente kunnen gezamenlijk uit de regeling treden.
2. De Bollenstreekraad regelt de gevolgen van de uittreding en stelt de verschuldigde schadeloosstelling vast.
3. In geval van een gezamenlijk besluit van de deelnemende gemeenten tot opheffing van de Bollenstreek, stelt
de Bollenstreekraad daartoe een liquidatieplan op. De Bollenstreekraad beslist in afwijking van artikel 13
bij unanimiteit.
4. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de gemeenten tot deelneming in de financiële gevolgen
van de opheffing. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.
Hoofdstuk 8

Overige bepalingen

PM: Naast bovengemelde bepalingen dient in de regeling aandacht te worden besteed aan de archieftaken
van de regeling. Ook verdient het aanbeveling om in de regeling bepalingen op te nemen met betrekking tot
eventuele klachten (al dan niet gebruik maken van een lokale ombudsman, bijvoorbeeld) en aan artikel 28
van de Wgr aanvullende bepalingen omtrent een geschillenregeling.
Hoofdstuk 9

Slotbepalingen

Artikel 37
Inwerkingtreding
1. Deze regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.
2. De regeling wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt en in de Staatscourant.
3. De regeling treedt in werking op 1 januari 2015.
4. De regeling kan worden aangehaald als “Gemeenschappelijke Regeling Bollenstreek”
5. PM te kiezen orgaan zendt de regeling aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland.
Artikel 38
Evaluatie
1. In het eerst kwartaal van 2017 wordt een Raadsbijeenkomst belegd om het functioneren van de
Bollenstreek te evalueren. Daarbij wordt in elk geval aandacht besteed aan:
a. De samenstelling van de Bollenstreekraad en het Bollenstreekbestuur
b. Het functioneren van de Raadsbijeenkomsten
c. De wens tot inschakelen van adviescommissies
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d. De wens tot inschakelen van bestuurscommissies
2. De Raadsbijeenkomst wordt voorbereid door het Bollenstreekbestuur. Het Bollenstreekbestuur brengt op
basis van hetgeen in de Raadsbijeenkomst is besproken een advies uit tot eventuele aanpassing van het
functioneren van de Bollenstreek uit aan de Bollenstreekraad.
3. In afwijking van het tweede lid, kan de Bollenstreekraad besluiten dat de voorbereiding en het opstellen van
het advies wordt uitgevoerd door een specifiek daartoe ingestelde adviescommissie.
4. De Bollenstreekraad draagt er zorg voor dat na de evaluatie, bedoeld in het eerste lid, de regeling telkens
elke vier jaar wordt geëvalueerd. Bij deze evaluatie worden de organen van de deelnemende gemeenten
betrokken en de evaluatie wordt aan hen ter besluitvorming voorgelegd.
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B.

Overzicht bovenlokale taken

Introductie
In het (onderstaande) overzicht B.1 zijn de bevoegdheden van de Bollenstreekraad in hoofdlijnen opgesomd.
Alle 36 strategische samenwerkingsafspraken vallen onder het gezag, de regie en verantwoordelijkheid van de
Bollenstreekraad. Zoals in de aanzet voor de gemeenschappelijke regeling (bijlage A) is aangegeven dienen in
de GR (of in een bijlage) de betrokken taken en bevoegdheden nog verder uitgewerkt te worden.
In bijlage B. 2 zijn de taken en concretere activiteiten van de gemeenschappelijke organisatie per
samenwerkingsafspraak aangegeven, waarbij een onderscheid is gemaakt per scenario. Daarbij is een
ontwikkeling mogelijk in de scenario’s en daarmee een ontwikkeling in de gemeenschappelijke organisatie.
B.1 Overzicht taken/bevoegdheden Bollenstreekraad

Domein:

Veiligheid
en
Openbare
Orde

Taken en bevoegdheden Bollenstreekraad:
Afspraak 1, Scenario 1:
-Het vaststellen van een Regionaal Integraal Veiligheids Programma (IVP)
Afspraak 2, Scenario 2:
-Het vaststellen van regionaal horecabeleid in brede zin, inclusief
alcohol- en drugsbeleid (coffeeshopbeleid)
Afspraak 3, Scenario 3:
-Het vaststellen van regionaal evenementenbeleid inclusief kaders en criteria
voor de vergunningverlening

Sociaal
Domein

Afspraak 7, Scenario 1:
-Het vaststellen van een gezamenlijk regionaal programma (gezamenlijk regionaal
rompbeleid) op het Sociaal Domein met accent op de komende decentralisaties
(3D-organisatie, wonen/zorg/welzijn, WMO/AwbZ, passend onderwijs,
participatiewet, jeugdzorg).
Scenario 3:
Een rompbeleid dat lokaal is aan te vullen voor de beleidsterreinen :
- Gezondheidsbeleid,
- Preventief jeugdbeleid (CJG),
- Ouderenbeleid,
- Vreemdelingenbeleid,
- Volwasseneducatie,
- Leerlingenvervoer,
- Leerplicht,
- Onderwijsbeleid,
- Maatschappelijk werk,
- Schuldhulpverlening,
- Wet sociale werkvoorziening,
- Wet werk en bijstand (minimabeleid),
- Vrijwilligersbeleid,
- Mantelzorg,
- Subsidiebeleid (en uitvoering) gericht op de deeltaken van het sociaal
domein.
Afspraak 12, Scenario 1
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-Het vaststellen van regionaal beleid en een spreidingsplan voor welzijn,
mantelzorg en vrijwilligers, inclusief een nulmeting van de huidige situatie
Afspraak 14, Scenario 2,
-Het vaststellen van regionaal beleid op het gebied van sociaal-demografische
ontwikkelingen, vergrijzing en woon- en zorgvoorzieningen
Afspraak 15, Scenario 1:
-Het vaststellen van een regionaal sociaal-economisch programma dat antwoord
geeft op de intenties van de samenwerkingsafspraak

Economische Afspraak 17, Scenario 1:
Zaken

-Het vaststellen van een regionaal economisch programma (Agenda Greenport,
beleidsterreinen: recreatie en toerisme, grondzaken en herstructurering, crossovers bio-based economy and space, regiomarketing, proces- en productinnovaties)
-Het vaststellen van regionaal beleid op het gebied van toerisme en
recreatie
Afspraak 19, Scenario 2:
-Het vaststellen van een regionaal marketingplan
Afspraak 22, Scenario 1:
-Het vaststellen van een regionale economische visie op de kantorenmarkt, detailhandel en bedrijventerreinen en de relatie met deze
onderwerpen in de gemeenten (zie ook de samenhang met afspraken 17,
19, 25, 27).
Afspraak 25, Scenario 2
-Het vaststellen van regionaal onderwijsbeleid

Ruimtelijke

Afspraak 27, Scenario 1:

Ordening

-Het vaststellen van een regionale structuurvisie en daaraan gerelateerd
uitvoerings-/ of ontwikkelprogramma
Afspraak 27, Scenario 2:
- Het vaststellen van regionaal duurzaamheidsbeleid
Afspraak 32, Scenario 1:
-Het vaststellen van een regionale woonvisie

Infra-

Afspraak 33, Scenario 1:

structuur en

-Het vaststellen van een strategische mobiliteitsvisie voor de Bollenstreek (in

Mobiliteit

relatie met, maar niet beperkt tot afspraak 33, 34, 35 en 36)
Afspraak 34, Scenario 1:
-Het vaststellen van een regionale visie op het fiets- en wandelpadennetwerk
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(sterke relatie met afspraak 33, voor de overige taken zie onder afspraak 33)

B.2. Taken van de gemeenschappelijke organisatie
Hieronder zijn de taken van de gemeenschappelijke organisatie aangegeven per samenwerkingsafspraak,
waarbij een onderscheid is gemaakt naar de drie scenario’s. Daarbij geldt dat de scenario’s optellen, de taken
van scenario 1 maken ook onderdeel uit van scenario 2 en 3; zo zijn ook de taken van scenario 2 onderdeel van
scenario 3.
Veiligheid en Openbare orde
1.

De vijf Duin- en Bollengemeenten ontwerpen samen met politie en maatschappelijke partners een
integrale veiligheidstrategie (Integraal Veiligheids Programma) . Doel is om in de beleving van de
inwoners de Bollenstreek tot de veiligste regio van de Randstad te maken. De ambtelijke ondersteuning
wordt gecoördineerd.

Scenario 1

Formuleren van een Integraal Veiligheids Programma (IVP).
Voor het IVP overleg voeren met betrokkenen van de gemeenten
(ambtelijk en bestuurlijk) en de veiligheidspartners en organiseren
van participatie van inwoners, instellingen en ondernemers.
Initiëren van de uitvoering van het IVP/regionale projecten
opgenomen in het IVP.
Monitoren en rapporteren over de voortgang en realisatie van
doelen.
Periodiek evalueren en herijken van de integrale
veiligheidsstrategie.
Lokaal: Uit voering van projecten en activiteiten met een lokaal of
gebiedsgericht karakter lokaal houden.

Scenario 2

Als in scenario 1

Scenario 3

Als in scenario 1, bij de uitvoering meer accent op integrale
regionale uitvoering, nader te bepalen in het IVP.

Overheveling

Scenario 1, 2 en 3:

budget

Nader te bepalen budgetten, zoals aan te geven in het
integraal veiligheidsprogramma (IVP).

2. De vijf Duin- en Bollengemeenten brengen regionale samenhang aan in de preparatie op en
bestrijding van rampen en richten daartoe een gezamenlijke rampenstaf in, evenals een centrale
vergaderlocatie voor de lokale beleidsteams bij rampen.
Scenario 1

Uitvoering van de afspraak niet via de GR.

Scenario 2

Coördineren en afstemmen van de preparatie en bestrijding
van rampen (inclusief zaken als risicokaarten en specifieke
rampenbestrijdingsplannen).
Opstellen van een gezamenlijk opleidings-, oefen- en
trainingsplan en de uitvoering daarvan initiëren,
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coördineren en begeleiden.
Ondersteunen van de gezamenlijke rampenstaf met de
daarvoor benodigde kennis en expertise.
Adviseren van de gemeenten op het gebied van
crisisbeheersing en rampenbestrijding, inclusief het
inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Inrichten en functioneel houden van een centrale
vergaderlocatie voor de rampenbestrijding.
Bij bovenstaande taken zorgdragen voor een goede
aansluiting op beleid en operatie van de veiligheidsregio.
Lokaal: In het draaiboek rampenbestrijding worden rollen
en taken voor de deelprocessen van de rampenbestrijding
belegd bij de gemeenten. In geval van een ramp zullen
medewerkers over gemeentegrenzen heen wel
samenwerken en indien nodig elkaar helpen en
ondersteunen (poolvorming).
Scenario 3

Als in scenario 2

Overheveling

Scenario 2 en 3:

budget

Budgetten direct gerelateerd aan risicokaarten en specifieke
rampenplannen.
Nader te bepalen budget, zoals aan te geven in het
opleidings-, oefen- en trainingsplan.
Budget gerelateerd aan centrale vergaderlocatie
rampenbestrijding

3. De vijf Duin- en Bollengemeenten voeren hun beleid en handhaving op de gebieden drank, drugs,
horeca en jaarwisseling gezamenlijk uit.
Scenario 1

Uitvoering niet via de GR.

Scenario 2

Formuleren van horecabeleid in brede zin, inclusief
alcohol- en drugsbeleid (coffeeshopbeleid).
Voor het horecabeleid overleg voeren met betrokkenen van de
gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) en de horecapartners en
organiseren van participatie van andere betrokkenen.
Initiëren van de uitvoering van het horecabeleid/regionale
projecten en activiteiten, zoals aangegeven in het horecabeleid.
Monitoren en rapporteren over de voortgang en realisatie van
doelen.
Periodiek evalueren en herijken van het beleid.
Lokaal: Conform in het horecabeleid aangegeven lokale
accenten, activiteiten of projecten.
Opstellen, uitvoeren en evalueren van een gezamenlijk
draaiboek voor de jaarwisseling. Hiertoe overleg voeren
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met alle betrokken partners.
Handhaving van de drank- en horecawet (waaronder
leeftijden en sluitingstijden).
Uitvoeren van de HALT-afdoening bij overtredingen op het
gebied van alcohol en softdrugs.
Scenario 3

Als in scenario 2

Overheveling

Scenario 2 en 3:

budget

Nader te bepalen budget in nota horeca- en drugsbeleid.
Budget gerelateerd aan handhaving drank- en horecawet en
HALT-afdoening.

4. De vijf Duin- en Bollengemeenten gaan de Algemene Plaatselijke Verordeningen en de
vergunningverlening voor (grotere) evenementen harmoniseren.
Scenario 1

Uitvoering niet via de GR.

Scenario 2

Initiëren, coördineren en adviseren over de afstemming en
harmonisatie van de APV.
Formuleren van geharmoniseerde APV in overleg met alle
betrokkenen.
Lokaal: Vaststelling van de APV blijft een gemeentelijke
bevoegdheid.
Periodiek overleggen en opstellen van een regionale
evenementenkalender voor grotere evenementen (B en Cevenementen).
Formuleren van evenementenbeleid inclusief kaders en
criteria voor de vergunningverlening. Overleg voeren met
alle betrokkenen over evenementenbeleid. Periodiek
herzien en actualiseren van het evenementenbeleid.
Lokaal: Verordeningen en vergunningverlening voor
evenementen blijft een lokale bevoegdheid.

Scenario 3

Als in scenario 2 en daarnaast:
Actualiseren van de APV op basis van nieuwe (wettelijke)
ontwikkelingen. Ondersteuning van de gemeenten met
juridische kennis op het gebied van de APV.
Lokaal: Vaststelling van de APV.

Overheveling

Vooralsnog geen overheveling budgetten.

budget

5.

De vijf Duin- en Bollengemeenten presenteren zich als eenheid in het bestuur van de
Veiligheidsregio en in de regionale politie-eenheid.
Scenario 1

Advisering portefeuillehouder voor AB en DB veiligheidsregio,
districts-college politie, regionale politie-eenheid (RBO, regionaal
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bestuurlijk overleg)
Afstemmen bestuurlijk standpunt veiligheidsregio, districts-college
politie, regionale politie-eenheid (RBO, regionaal bestuurlijk
overleg) met de vier gemeenten en met gemeenten in de regi0.
Waar relevant bredere coalities vormen en een krachtiger positie in
het netwerk verwerven.
Lokaal: specifieke lokale beleidszaken, zoals de bestuurlijke
afspraken rond de jeugdgevangenis Teylinger Eind.
Scenario 2

Als in scenario 1

Scenario 3

Als in scenario 1

Overheveling

Vooralsnog geen overheveling budgetten.

budget
6. De vijf Duin- en Bollengemeenten verankeren de beleidsplanning van de politie, de brandweer en
de GHOR op uniforme wijze in de gemeenteraden.
Scenario 1

Advisering portefeuillehouder voor AB en DB voor politie,
brandweer en GHOR.
Afstemmen bestuurlijk standpunt veiligheidsregio, districts-college
politie, regionale politie-eenheid (RBO, regionaal bestuurlijk
overleg) met de vier gemeenten en met gemeenten in de regi0.
Raadsvoorstellen formuleren die aan de vier gemeenten ter
vaststelling worden voorgelegd.

Scenario 2

Als in scenario 1

Scenario 3

Als in scenario 1

Overheveling

Vooralsnog geen overheveling budgetten.

budget
Sociaal Domein
7.

De vijf Duin- en Bollengemeenten intensiveren de reeds bestaande samenwerking in de
beleidsvorming en de uitvoering van taken in het sociaal domein, met als leidende motieven
solidariteit, risicobeheersing en inzetten van zelfredzame vermogen van de bevolking. De
samenwerking vindt plaats onder een aanzienlijk somberder gesternte dan een aantal jaren terug.
Anders dan voorheen, zal de samenwerking niet meer een opschaling van lokale belangen en lokale
problemen naar de regio zijn; de richting wordt omgedraaid: het gemeenschappelijke en
regionale niveau zijn leidend, in de uitvoering wordt afgeschaald naar lokaal maatwerk.
Organisatiebeginsel wordt ‘groot organiseren en klein of dichtbij uitvoeren’.
Scenario 1

Formuleren van een regionaal programma (rompbeleid) op het
sociaal domein met accent op de komende decentralisaties (3Dorganisatie, wonen/zorg/welzijn, WMO/AwbZ, passend onderwijs,
participatiewet, jeugdzorg).
Voor programma en rompbeleid overleg voeren met betrokkenen
van de gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) en de partners en
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organiseren van participatie van inwoners, instellingen en
ondernemers.
Advies vragen en reageren op advies van diverse betrokken
burgers- en cliëntvertegenwoordigers.
Initiëren van de uitvoering en uitvoering (o.a. WMO-adviesloket)
van het programma/regionale projecten opgenomen in het
programma en het verder geformuleerde beleid op de genoemde
terreinen, in samenhang en voor zover niet reeds opgenomen in
mandaat en bevoegdheden van andere gemeenschappelijke
regelingen zoals de ISD en de Mare-groep.
Monitoren en rapporteren over de voortgang en realisatie van
doelen.
Periodiek evalueren en herijken van het programma en het beleid
op de genoemde terreinen.
Lokaal: In aanvulling op het programma voor het sociaal domein en
voor het beleid op de genoemde beleidsterreinen kunnen lokaal
indien gewenst accenten, aanvullend beleid, projecten en
Scenario 2

activiteiten worden benoemd.
Als in scenario 1

Scenario 3

Als in scenario 1 en daarnaast gezamenlijk rompbeleid op de
beleidsterreinen :
- Gezondheidsbeleid,
- Preventief jeugdbeleid (CJG),
- Ouderenbeleid,
- Vreemdelingenbeleid,
- Volwasseneducatie,
- Leerlingenvervoer,
- Leerplicht,
- Onderwijsbeleid,
- Maatschappelijk werk,
- Schuldhulpverlening,
- Wet sociale werkvoorziening,
- Wet werk en bijstand (minimabeleid),
- Vrijwilligersbeleid,
- Mantelzorg,
- Subsidiebeleid (en uitvoering) gericht op de deeltaken van
het sociaal domein.
NB: Op diverse van deze beleidsterreinen zal hier sprake zijn van een
gezamenlijk regionaal rompbeleid. Lokaal zal dit beleid aangevuld
kunnen worden, daarbij valt te denken aan gezondheidsbeleid,
preventief jeugdbeleid, ouderenbeleid, onderwijsbeleid,
vrijwilligersbeleid, mantelzorg en subsidiebeleid.

Overheveling

Scenario 1, 2 en 3

budget

Er is sprake van overheveling van budgetten in het kader
van de decentralisaties op het sociale domein, nader te
bepalen in het kader van regionale sociale programma (zie
ook 9.)

8. De vijf Duin- en Bollengemeenten gedragen gedragen zich, in het licht van de kabinetsambities, als
één gemeente in de regievoering op de decentralisaties. Zij bundelen daartoe alle externe contacten
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met betrekking tot beleid en belangenbehartiging in één rechtspersoon. Die rechtspersoon zal
tevens bundeling van aanbesteding tot stand brengen (inkoopmacht). Afstemming tussen de vijf is
een ‘back office’ activiteit, die de slagkracht naar derde partijen niet in de weg zal staan.
Scenario 1

Zie de taken onder afspraak 7, scenario één, waaronder overleg met
partners.

Scenario 2

Als in scenario 1
Advisering (één advies) op dit terrein aan bestuurders in hun
regionaal overleg.
Inkoop, aanbesteding of subsidiëring op het sociale domein
(opmerking voor Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout voert de
Stichting Rijk ook inkooptrajecten uit).

Scenario 3

Als in scenario 1 en 2

Overheveling

Scenario 1, 2 en 3

budget

Er is sprake van overheveling van budgetten in het kader
van de decentralisaties op het sociale domein, nader te
bepalen in het kader van regionale sociale programma (zie
ook 9.)

9. De vijf Duin- en Bollengemeenten overwegen of samenvoeging van het budget voor de drie
decentralisaties wenselijk is vanuit een oogpunt van kostenbeheersing, risicospreiding en
solidariteit. Eventuele samenvoeging van het budget vindt plaats nadat gezamenlijk beleid en
samenwerkingsafspraken zijn opgesteld en er sprake is van een financieel stabiele situatie.
Scenario 1

-

Scenario 2

De afspraak voorziet eerst in het maken van een afweging.
Afhankelijk van het besluit ontstaan taken op het gebied van
budgettering, financiële administratie, verslaglegging en controle.
Opgemerkt wordt dat het belangrijk is hierover voor januari
2015 duidelijkheid te verkrijgen.

Scenario 3

-

Overheveling

Samenvoeging van het budget vindt plaats nadat gezamenlijk

budget

beleid en samenwerkingsafspraken zijn opgesteld en er sprake is
van een financieel stabiele situatie.

10. De vijf Duin- en Bollengemeenten streven naar versterking van de basis onder het
gemeenschappelijke uitvoeringsinstituut ISD, teneinde operationeel opgewassen te zijn tegen
nieuwe taken. Zij streven naar samenwerking - beleidsmatig, budgettair, in de uitvoering - met de
Gemeente Katwijk en andere gemeenten in de nabije omgeving. De vijf Duin- en Bollengemeenten
streven eveneens naar versterking van de basis onder het werkvoorzieningbedrijf Maregroep.
Scenario 1
Scenario 2

Verwezen wordt naar de 3D-projectorganisatie, geen aparte
deeltaken.
Aandacht is nodig voor samenwerking en op termijn één geheel of
één gemeenschappelijke organisatie op dit domein. De ISD bestaat
op dit moment uit 73,5 fte.
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Scenario 3
Overheveling

Vooralsnog geen overheveling budgetten.

budget
11. In het licht van de ontschotting van de budgetten voor de re-integratie van bijstandscliënten en
arbeidsgehandicapten volgens de Participatiewet, beraden de vijf Duin- en Bollengemeenten zich
gezamenlijk op de organisatorische gevolgen voor de ISD en de Maregroep. Hierbij geldt een
voorkeur voor intensievere samenwerking tussen ISD en Maregroep, omdat op deze wijze
bestuurlijke ’drukte’ voorkomen kan worden. Voor de nieuwe taken uit de Participatiewet – het
naar werkgevers bemiddelen en begeleiden van bijstandscliënten en arbeidsgehandicapten – is een
vraaggerichte benadering van de markt noodzakelijk, evenals een goed netwerk bij werkgevers en
een verdere professionalisering van de dienstverlening. De vijf Duin- en Bollengemeenten bouwen
daartoe het gemeenschappelijk werkgeversservicepunt met Katwijk uit.
Scenario 1
Scenario 2

Afspraken maken in het kader van het werkgeversservicepunt met
bedrijven. In de 3-D organisatie zijn daarvoor nu uren opgenomen.

Scenario 3
Overheveling

Er is sprake van overheveling van budgetten in het kader

budget

van de decentralisaties op het sociale domein, nader te
bepalen in het kader van regionale sociale programma en
het hier geschetste nadere beraad (zie ook 9.)

12. De vijf Duin- en Bollengemeenten ontwikkelen een regionale aanpak van het vrijwilligers- en
mantelzorgbeleid en van het welzijnswerk. Zij maken een gezamenlijk spreidingsplan van hun
wijk- en welzijnsvoorzieningen en streven naar een zo groot mogelijke regie over
wijkvoorzieningen door wijkbewoners. Ook hier geldt het organisatiebeginsel: ’groot organiseren
en klein of dichtbij uitvoeren’.
Scenario 1

Formuleren van regionaal beleid en een spreidingsplan voor
welzijn, mantelzorg en vrijwilligers, inclusief een nulmeting van de
huidige situatie.
Voor dit beleid overleg voeren met betrokkenen van de gemeenten
(ambtelijk en bestuurlijk) en de partners en organiseren van
participatie van inwoners en instellingen.
Advies vragen en reageren op advies van diverse betrokken
burgers- en cliëntvertegenwoordigers.
Initiëren van de uitvoering op de genoemde terreinen.
Monitoren en rapporteren over de voortgang en realisatie van
doelen.
Periodiek evalueren en herijken van het programma en het beleid
op de genoemde terreinen.

Scenario 2

Als in scenario 1

Scenario 3

Als in scenario 1

Overheveling

Scenario 1, 2 en 3

budget

Nader te bepalen, zoals aan te geven in het op te stellen
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regionale beleid en spreidingsplan
13. Om de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg goed te kunnen verrichten, is het zaak goede
relaties te ontwikkelen met de verzorgingstructuur van het onderwijs. Het gaat daarbij om
zorgverleners en andere instituten die regionaal of regio-overstijgend werken. De vijf Duin- en
Bollengemeenten zijn als afzonderlijke gemeente nauwelijks gesprekspartner voor deze
zorgverleners. De vijf Duin- en Bollengemeenten organiseren zich daarom als ‘enkelvoudige
gesprekspartner’ van deze instituten, teneinde slagvaardig tot afspraken en informatie-uitwisseling
te komen.
Scenario 1

Als bij afspraak 7 onder scenario 1.
Voor deze samenwerkingsafspraak ligt accent op het overleg met
het brede onderwijsveld (o.a. LEA, REA en OOGO).
Ondersteuning van de coördinerend wethouder passend onderwijs.

Scenario 2

Als in scenario 1

Scenario 3

Als in scenario 1

Overheveling

Vooralsnog niet van toepassing

budget
14. De vijf Duin- en Bollengemeenten doen gezamenlijk onderzoek naar de gevolgen van de
sociaaldemografische ontwikkeling en de vergrijzing voor de vraag naar woon- en
zorgvoorzieningen. Zij inventariseren de behoefte aan intramurale zorgvoorzieningen en verstaan
zich als regio met ontwikkelaars en verzekeraars als het gaat om investeringen in deze
voorzieningen.
Scenario 1

-

Scenario 2

Periodiek uitvoeren van onderzoek op het gebied van sociaaldemografische ontwikkelingen, vergrijzing en woon- en
zorgvoorzieningen.
Overleg met betrokken partners, instellingen op dit terrein.
Formuleren van beleid op het genoemde terrein, initiëren van de
uitvoering van het beleid, monitoren van de voortgang en daarover
rapporteren. Periodiek evalueren en herijken.

Scenario 3

Als in scenario 2

Overheveling

Nader te bepalen budget voor het bedoelde sociaal-

budget

demografische onderzoek.

15. De vijf Duin- en Bollengemeenten onderkennen dat een stijging van de werkloosheid en een
stijging van het aantal mensen met een laag inkomen – mogelijke consequenties van een lang
aanhoudende crisis – een zware last betekenen voor gemeente en samenleving. Zij signaleren dat
een sterke economie in dat opzicht ook een sociale opdracht is. De vijf Duin- en Bollengemeenten
erkennen voorts dat een vitaal bedrijfsleven en een ‘civil society’ die verantwoordelijkheid wil
dragen, broodnodig zijn als dragers van voorzieningen voor kwetsbare mensen en als
coproducenten van de transitie naar een participatiesamenleving. Zij werken gezamenlijk aan
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coalities met deze partijen. Ze werken eveneens gezamenlijk aan een reputatie van een streek met
ruimte voor initiatief, ondernemerschap en innovatie in zorg en welzijn.
Scenario 1

Formuleren van een regionaal sociaal-economisch programma dat
antwoord geeft op de intenties van de samenwerkingsafspraak.
Voor dit beleid overleg voeren met betrokkenen van de gemeenten
(ambtelijk en bestuurlijk) en de partners en organiseren van
participatie van inwoners en instellingen.
Initiëren van de uitvoering van het programma.
Monitoren en rapporteren over de voortgang en realisatie van
doelen.
Periodiek evalueren en herijken van het programma en het beleid
op de genoemde terreinen.

Scenario 2

Als in scenario 1

Scenario 3

Als in scenario 1

Overheveling

Scenario 1, 2 en 3

budget

Eventueel aan te geven in regionaal sociaal-economisch
programma

16. De vijf Duin- en Bollengemeenten maken zich sterk voor versnelde uitbreiding van het
glasvezelnetwerk, teneinde zich te positioneren als proeftuin voor internettoepassingen in
domotica, patiëntenzorg en zelfsturing.
Scenario 1
Scenario 2

Uitvoeren van een inventarisend onderzoek op dit terrein en
formuleren van een plan van aanpak voor de versnelde uitbreiding
van het glasvezelnetwerk.
Opmerking: dit is een éénmalige taak, het plan van aanpak kan
mogelijk structurele taken bevatten.

Scenario 3
Overheveling

Éénmalig budget voor inventariserend onderzoek

budget

glasvezelnetwerk (kan, maar hoeft niet via de GR)

Economische Zaken
17. De vijf Duin- en Bollengemeenten streven naar een hogere waardetoevoeging in de greenport, een
hogere kennisintensiteit en een verder verwetenschappelijking – inclusief het deelnemen aan
landelijke kennisnetwerken en inclusief een regionale outillage voor onderzoek – en naar meer en
nieuw ondernemerschap. De zes gemeenten in de (de vijf Duin- en Bollengemeenten en Katwijk)
hebben al afgesproken om hun beleidsinspanningen voor de Greenport daartoe te bundelen,
inclusief een gezamenlijke beleidscapaciteit en een coördinerend portefeuillehouder. Daarmee is
gewaarborgd dat de regio met één stem naar ‘buiten’ toe spreekt en als zakelijk partner kan
functioneren voor Greenport Nederland, de ministeries, de kennisinstellingen en alle andere
beleidpartijen. Deze afspraak wordt herbevestigd. De ambities van de GOM worden hierbij
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opnieuw onderstreept; de uitvoeringsafspraken van de GOM zal vanwege de economische crisis
worden herijkt.
Scenario 1

Formuleren van een regionaal economisch programma (Agenda
Greenport, beleidsterreinen: recreatie en toerisme, grondzaken en
herstructurering, cross-overs bio-based economy and space,
regiomarketing, proces- en productinnovaties).
Voor dit beleid overleg voeren met betrokkenen van de gemeenten
(ambtelijk en bestuurlijk) en de partners (waaronder de 4 o’s:
overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers), organiseren van
participatie.
Initiëren van de uitvoering van het programma.
Monitoren en rapporteren over de voortgang en realisatie van
doelen.
Periodiek evalueren en herijken van het programma en het beleid
op de genoemde terreinen.
Formuleren van beleid op het gebied van toerisme en recreatie,
overleg voeren met betrokken partners, initiëren van de uitvoering,
monitoren en rapporteren over de voortgang en realisatie van
doelen. Periodiek evalueren en herijken van het beleid.
Lokaal: uitvoering van projecten en activiteiten zoals aangegeven
wordt in het programma.

Scenario 2

Als in scenario 1

Scenario 3

Als in scenario 1
Projectleiding van direct aan Greenport gerelateerde projecten
(uitvoerende projectleiding). De uitvoering verloopt in diverse
projectteams. De bemensing van deze projectteams geschiedt vanuit
de diverse partners (gemeenten, onderwijsinstellingen,
ondernemers).

Overheveling

Scenario 1, 2 en 3:

budget

Eventueel aan te geven in economisch programma

18. De vijf Duin- en Bollengemeenten dragen zorg voor een uniforme behandeling van
vergunningaanvragen en alle andere contacten tussen bedrijfsleven en overheid, teneinde de
bedrijven in de Greenport optimale duidelijkheid en serviceverlening te verschaffen.
Scenario 1

Uitvoering verloopt niet via de GR.

Scenario 2

Afstemmen en harmoniseren van beleid en richtlijnen bij
vergunningen en contacten met bedrijven.
Uniformering van de uitvoering en interpretatie bij vergunningen en
contacten met bedrijven, zie hiervoor ook samenwerkingsafspraak
23.
In combinatie met afspraak 23: Bemensing van servicebalie voor
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bedrijven voor:
- in-take,
- contact zijn en blijven voor de vergunningaanvrager, er blijft één
aanspreekpunt,
- uitzetten, doorgeven aan betrokken gemeentelijke afdeling,
- monitoren van verlening/uitgifte vergunning (niet formele
verlening, afhankelijk van gemaakte afspraken)
- beantwoording van alle andere vragen en contacten gerelateerd aan
Greenport
- monitoren van gelijke behandeling.
Lokaal: bevoegdheid tot vergunningverlening en formele verlening
van de vergunningen.
Scenario 3

Overheveling
budget

Scheiden van Greenport gerelateerde bedrijven en overige bedrijven
is in de praktijk lastig. Voorkomen moet worden dat er bij
ondernemers verwarring ontstaat over wel/niet Greenport
gerelateerde bedrijven.
Scenario 2 en 3:
Nader te bepalen werkbudget voor op te zetten servicebalie
ondernemers

19. De vijf Duin- en Bollengemeenten pakken vanaf nu toerisme en recreatie in de Greenport
gezamenlijk en ambitieus op: er komt een regionaal marketingplan. Het gemeentelijk aandeel in
de toeristische promotie en marketing van de greenport wordt uitgebouwd tot ‘integrale
gebiedspromotie’, inclusief promotie van het strand- en het congrestoerisme. De regio wordt
internationaal gepresenteerd, en ook als ‘tuin’ voor de omringende steden.
Scenario 1

Uitvoering verloopt niet via de GR.

Scenario 2

Overleg voeren en afspraken maken met partners op het
gebied van integrale gebiedspromotie (VVV’s, lokale
marketingorganisaties e.d.).
Opstellen van een regionaal marketingplan.
Initiëren van de uitvoering het regionale marketingplan, voortgang
monitoren en periodiek evalueren en herijken.
(Voor deze taak werd in 2012 en 2013 een externe ingehuurd.)

Scenario 3

Als in scenario 2.

Overheveling

Scenario 2 en 3:

budget

Te bepalen aan de hand van regionaal marketingplan

20. De vijf Duin- en Bollengemeenten bundelen hun marketinginspanningen en marketingmiddelen.
Ze onderkennen dat er ruimte is en moet blijven voor lokale accenten, maar dat de streek z’n
kracht moet zoeken in bundeling en samenwerking. De marketing richten zich ook op de
ontwikkeling van een sterk regiomerk, dat ondersteunend is bij de acquisitie van bedrijven en bij
de werving van getalenteerd personeel voor de bedrijven in de streek.
Scenario 1

Uitvoering verloopt niet via de GR

Scenario 2

Als bij afspraak 19.

Scenario 3

Als bij afspraak 19.

Overheveling

Scenario 2 en 3: Relevante delen van marketingbudget
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budget
21. De vijf Duin- en Bollengemeenten erkennen het Holland Space Center als een tweede regionaal
cluster – naast de Greenport - en spannen zich in voor een gezamenlijke behartiging van de
clusterfactoren (goede bereikbaarheid, goed personeel, een goed functionerende woningmarkt, een
‘welcoming program’ voor het buitenlandse personeel van het Space Center). Zij zetten hun
gezamenlijke massa in voor ondersteuning van het cluster in het netwerk van universiteiten,
overheden en bedrijfssectoren.
Scenario 1

Uitvoering verloopt niet via de GR.

Scenario 2

Betrekken van Holland Space Center bij te voeren ambtelijk en
bestuurlijk overleg.
Lokaal: activiteiten en/of projecten in dit kader.

Scenario 3
Overheveling

Niet van toepassing

budget
22. Als het gaat om de ‘reguliere’ economie (kantoren, winkels, bedrijventerreinen) spreken de vijf
Duin- en Bollengemeenten af hun gezamenlijke grondgebied te beschouwen als een integraal te
ontwikkelen regio. De vijf Duin- en Bollengemeenten ontwikkelen eerst gezamenlijk een regionale
ontwerpvisie op de ontwikkeling van winkels e.d. in de regio en in de afzonderlijke gemeenten.
Vervolgens onderzoeken zij de wenselijkheid om hun investeringsmiddelen voor alle
economiegerelateerde kwesties (inclusief onderhoudsgelden voor infrastructuur) onder te brengen
in een gezamenlijk meerjarenkader en of dat kader zich kan ontwikkelen tot een gezamenlijk
investeringsfonds. Dat kan betekenen dat elke gemeente op den duur beschikt over een
basispakket aan terreinen en winkels voor de verzorgende bedrijvigheid en dat daar bovenop
regionale afspraken komen over specialisatie en diversiteit. (zie ook afspraak 29 RO)
Scenario 1

Formuleren van een regionale economische visie op de
kantorenmarkt, detailhandel en bedrijventerreinen en de relatie
met deze onderwerpen in de gemeenten (zie ook de samenhang met
afspraken 17, 19, 25, 27).
Onderzoek naar wenselijkheid van onderbrenging van
investeringsmiddelen in een gezamenlijk meerjarenkader en/of
ontwikkeling naar een gezamenlijk investeringsfonds.
Voor dit beleid overleg voeren met betrokkenen van de gemeenten
(ambtelijk en bestuurlijk) en partners, organiseren van participatie.
Initiëren van de uitvoering van de regionale economische visie en
daaraan verbonden uitvoeringsplan.
Monitoren en rapporteren over de voortgang en realisatie van
doelen.
Periodiek evalueren en herijken van de regionale visie.

Scenario 2
Scenario 3
Overheveling

Afhankelijk van uitkomst en besluit op onderzoek

budget

wenselijkheid investeringsmiddelen voor alle
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economiegerelateerde kwesties (inclusief
onderhoudsgelden voor infrastructuur) onder te brengen in
een gezamenlijk meerjarenkader en of gezamenlijk
investeringsfonds.
23. De vijf Duin- en Bollengemeenten richten een gezamenlijke servicebalie in voor alle bedrijven,
zodat verschillen in gevalsbehandeling tussen gemeenten opgespoord kunnen worden en
gezamenlijk de best mogelijke praktijk kan worden ontwikkeld.
Scenario 1

Zie afspraak 18.

Scenario 2

Zie afspraak 18.

Scenario 3

Zie afspraak 18.

Overheveling

Zie afspraak 18.

budget
24. De vijf Duin- en Bollengemeenten streven naar verhoging van de organisatiegraad van hun
bedrijfsleven en naar uitbreiding van het park- en citymanagement naar de hele streek.
Scenario 1

Uitvoering verloopt niet via de GR.

Scenario 2

Overleg met partners en faciliteren van initiatieven.
Onderhouden van contacten op het gebied van park- en
citymanagement.
Ondersteunen initiatieven voor park- en citymanagement.

Scenario 3

Als in scenario 2.

Overheveling

Vooralsnog niet van toepassing

budget
25. De vijf Duin- en Bollengemeenten voeren gezamenlijk een ambitieus en krachtig regionaal
onderwijsbeleid waarin aandacht is voor de aansluiting van het regionale (beroeps-)onderwijs en
arbeidsmarkt bij de economische doelstellingen in regio. Daarnaast voeren de vijf Duin- en
Bollengemeenten een krachtig lokaal onderwijsbeleid, dat is gericht op het tegengaan van de
schooluitval in het voortgezet onderwijs, vmbo en mbo; op het ondersteunen van de aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt (stageplekken en leerarbeidsplaatsen) en op goede relaties met
werkgevers; en op goede relaties tussen de streek en de educatieve infrastructuur ‘van buiten’
(Hogescholen, UL, ROC, Wageningen).
Scenario 1

Uitvoering verloopt niet via de GR.

Scenario 2

Formuleren van een regionaal onderwijsbeleid.
Voor dit beleid overleg voeren met betrokkenen van de gemeenten
(ambtelijk en bestuurlijk) en partners, organiseren van participatie.
Initiëren van de uitvoering van de regionale economische visie en
daaraan verbonden uitvoeringsplan.
Monitoren en rapporteren over de voortgang en realisatie van
doelen.
Periodiek evalueren en herijken van de regionale visie.

Scenario 3

Als scenario 2.
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Overheveling

Scenario 2 en 3:

budget

Zoals aan te geven in regionaal onderwijsbeleid.

Ruimtelijke ordening
26. De vijf Duin- en Bollengemeenten wachten niet passief af wat er in de markt gebeurt, maar
faciliteren de markt en gaan actief op zoek naar investeerders en plannenmakers om samen met
hen als co-ontwikkelaar op te treden. Daarbij zullen geen investeringen worden gedaan en worden
financiële risico’s voorkomen. De vijf Duin- en Bollengemeenten zorgen dat ze daar de
specialistische deskundigheid en het onderhandelend vermogen (deskundigheid en financieel
vermogen en capaciteit) voor in huis hebben.
Scenario 1
Scenario 2

Ruimtelijke projectleiding in de fase van initiatief, onderhandeling,
exploitatie tot aan de uitvoering (niet incl. uitvoering). Hierbij gaat
het om regionale strategische projecten (Deze projecten zijn nog niet
vastgesteld, te denken valt aan projecten waarvan de effecten
bovenlokaal zijn en projecten met een groot investeringsvolume).
Verzorgen van planeconomie voor ruimtelijke projecten.
Inbreng van grond- en vastgoedkennis en taxaties.
Voeren van onderhandelingen met ontwikkelaars, woningcorporaties
en marktpartijen voor regionale strategische projecten.
Opstellen en voorleggen van startdocumenten voor de bedoelde
projecten.

Scenario 3

Als in scenario 2, en daarnaast:
Ruimtelijke projectleiding ook in de latere projectfasen van
uitvoering, nazorg en evaluatie.
Opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen, de bevoegdheid
tot het vaststellen van bestemmingsplannen blijft bij de deelnemende
gemeenten. De expertise wordt nu niet meer zelf in huis gehouden of
via een extern bureau ingehuurd, maar deze wordt ingezet via een
pool van experts op dit terrein in de organisatie van de GR (hogere
kwaliteit en kostenvoordeel).

Overheveling

Scenario 2 en 3:

budget

Beperkt werkbudget
Exploitatie projecten blijft lokaal, tenzij andere afspraken
ontstaan in kader van gezamenlijk grond- en
ontwikkelbedrijf (afspraak 30)

27. De vijf Duin- en Bollengemeenten werken aan versnelling van de uitvoering van de ISG en aan het
stoppen van de verrommeling van het buitengebied. Zij spannen zich in om beweging te krijgen in
het aantal grondtransacties, met de GOM als uitvoeringsorganisatie voor een aantal strategische
locaties. De vijf Duin- en Bollengemeenten houden vooralsnog vast aan het in de ISG afgesproken
minimale bollenareaal van 2625 hectare. Herijking van de ISG zal in de komende jaren plaats
vinden. Mocht in de komende decennia verandering komen in de gemaakte afspraken, dan blijft
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de gezamenlijke opgave om het buitengebied aan een hoge landschappelijke kwaliteit te helpen,
met ruimte voor de beeldbepalende ‘veelzijdige tuinbouw’. Mogelijkheden tot verbreding van de
bollensector (kenniskant) worden dan onderzocht. De vijf Duin- en Bollengemeenten hanteren bij
het vaststellen van hun bestemmingsplan buitengebied een gelijkluidende methodiek (toolbox) en
identieke uitgangspunten. Juridisch gezien blijft er sprake van 5 bestemmingsplannen
buitengebied; in de praktijk draagt dit bij tot snellere herinrichtingprocessen.
Scenario 1

Opstellen van een regionale structuurvisie.
Voor deze visie overleg voeren met betrokkenen van de gemeenten
(ambtelijk en bestuurlijk) en (overheids)partners, organiseren van
participatie.
Initiëren van de uitvoering van de regionale visie en daaraan
verbonden uitvoeringsplan.
Monitoren en rapporteren over de voortgang en realisatie.
Periodiek evalueren en herijken van de regionale structuurvisie.
Belangenbehartiging in het kader van intergemeentelijke
structuurvisie Greenport (ISG), provinciale structuurvisie (PSV),
Regionale structuurvisie (RSV), Visie ruimte en mobiliteit,
gebiedsprofiel , structuurvisie Mainport, Amsterdam, Schiphol en
Haarlemmermeer (SMASH).
Voor deze onderwerpen en overleggen verzorgen van afstemming
tussen de vier gemeenten, bijeenkomsten bijwonen en de
bestuurlijke vertegenwoordiging adviseren.
Adviseren vier gemeenten in relatie tot overige ruimtelijke plannen.
Onderhouden, beheren en actueel houden van de toolbox en
gezamenlijke uitgangspunten (o.a. kadernota bestemmingsplan
buitengebied).

Scenario 2

Als in scenario 1.

Scenario 3

Als in scenario 1 en daarnaast:
Opstellen van een regionaal duurzaamheidsbeleid ,
uitvoering initiëren, samenhang en voortgang bewaken, en
periodiek evalueren en herijken.

Overheveling

Scenario 1, 2 en 3:

budget

Zoals eventueel aan te geven in de regionale visie of het
daaraan verbonden uitvoeringsplan.

28. De vijf Duin- en Bollengemeenten hanteren een uniforme gestroomlijnde gevalsbehandeling in het
buitengebied, zodat een ondernemer die deel gaat nemen aan de transitie, in elke gemeente met
uniforme en gestroomlijnde bouwvoorschriften en procedurevereisten te maken krijgt.
Scenario 1

Uitvoering verloopt niet via GR.

Scenario 2

Harmoniseren en uniformeren van bouwvoorschriften en
bestemmingsplanregels voor het buitengebied(o.a. handboek
standaardisering bestemmingsplanregels).
Actueel houden van het handboek. (zie ook samenhang met taken bij
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afspraak 23 en 27).
Scenario 3

Als in scenario 2 en daarnaast:
harmoniseren van voorschriften voor het gehele grondgebied.

Overheveling

Niet van toepassing

budget
29. De vijf Duin- en Bollengemeenten trekken gezamenlijk op bij alle transities van winkelstraten,
kantoorgebieden en bedrijventerreinen die verder gaan dan onderhoud en beheer. Zij streven
daarbij naar een basisniveau per gemeente (basiswinkelstructuur, terrein voor verzorgende
bedrijvigheid) en regiobrede afspraken over specialisatie, diversiteit en excellentie van winkel- en
werkmilieus. Dat betekent dat gemeenten onderling coördineren en onderling afstemmen. Voor
specifieke sectoren kunnen afspraken worden gemaakt. (zie ook afspraak 22 EZ)
Scenario 1

Uitvoering verloopt niet via de GR.

Scenario 2

Initiëren van overleg en afstemming voor detailhandel, kantoren en
bedrijfsterreinen en naar aanleiding daarvan opstellen van kaders en
ruimtelijke richtlijnen (de ruimtelijke ordeningsvertaalslag maken
van afspraak 22).
Actueel houden van de kaders en richtlijnen.

Scenario 3

Als in scenario 2.

Overheveling

Niet van toepassing

budget
30. De vijf Duin- en Bollengemeenten zullen zich binnen twee jaar uitspreken over de vraag of er een
gezamenlijk grond- en ontwikkelbedrijf moet komen voor transitiegebieden in de gemeenten.
Onderzoek zal zich richten op de vraag of en in welke situaties gemeenten in samenwerking meer
kunnen bereiken dan individueel. Belangrijk daarbij is de onderkenning van het gedeeld belang en
een gezamenlijke visie op verantwoord investeren.
Scenario 1

Uitvoering verloopt niet via de GR.

Scenario 2

Onderzoek naar mogelijkheden van een gezamenlijk grond- en
ontwikkelbedrijf.
Overleggen met betrokkenen en een voorstel formuleren.
Het gaat hier om een éénmalige taak, de uitkomsten van het
onderzoek kunnen leiden tot structurele taken voor de GR.

Scenario 3

Als in scenario 2.

Overheveling

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar

budget

gezamenlijk grond- en ontwikkelbedrijf

31. De vijf Duin- en Bollengemeenten manifesteren zich als eenheid - gezamenlijke visie, eenduidige
woordvoering - in alle ruimtelijke relaties met de omringende regio’s, inclusief Holland Rijnland
en inclusief de provincies Noord- en Zuid-Holland en de twee metropolitane gebieden, teneinde
zelf de regie te houden over de ruimtelijke toekomst van de streek en niet onder te sneeuwen in de
belangen van anderen. Intergemeentelijke verschillen van inzicht worden als ‘back office’
aangelegenheid zodanig behandeld, dat ze de behartiging van de streeksgewijze belangen niet
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schaden. De vijf Duin- en Bollengemeenten inventariseren met betrekking tot welke R.O.onderwerpen en overlegstructuren het wenselijk is met één mond te spreken.
Scenario 1

Zie belangenbehartiging afspraak 27.
Daarnaast ook belangenbehartiging in het kader van CROSS
(Schiphol), noord- en zuidvleugel Randstad en gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer-Bollenstreek.

Scenario 2

Als in scenario 1.

Scenario 3

Als in scenario 1.

Overheveling

Niet van toepassing

budget
32. De vijf Duin- en Bollengemeenten spreken af om alle initiatieven gericht op het revitaliseren van
de woningmarkt, in een regionaal plan onder te brengen. Primaire doelgroepen van dat plan zijn
starters, ouderen, woon-werkcombinaties.
Scenario 1

(Laten) uitvoeren van een woningbehoefteonderzoek en opstellen
van een regionale woonvisie.
Voor deze visie overleg voeren met de woningcorporaties,
betrokkenen van de gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) en
(overheids)partners, organiseren van participatie.
Initiëren van de uitvoering van de regionale visie en daaraan
verbonden uitvoeringsplan en prestatie-afspraken met de
corporaties.
Periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg voeren met
woningcorporaties.
Monitoren en rapporteren over de voortgang en realisatie.
Periodiek evalueren en herijken van de regionale woonvisie.
Harmoniseren van flankerend beleid en instrumenten (o.a.
startersleningen, splitsings- en onttrekkingsverordeningen,
huisvestingsverordening, verevening).

Scenario 2

Als in scenario 1.

Scenario 3

Als in scenario 1 en daarnaast:
Uitvoering en verlening van diverse direct gerelateerde
vergunningen (o.a. in het kader van startersleningen,
splitsings- en onttrekkingsverordeningen,
huisvestingsverordening, verevening).

Overheveling

Scenario 1 , 2 en 3:

budget

Zoals eventueel aan te geven in de regionale woonvisie of de
daaraan gerelateerde prestatie-afspraken of het
uitvoeringsplan.

Infrastructuur en mobiliteit
33. De vijf Duin- en Bollengemeenten blijven gezamenlijk en met Katwijk optrekken bij de afronding
van de plan- en besluitvorming over de RijnlandRoute en het HOV. Zij zetten zich gezamenlijk in
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om de komst van de twee grote projecten te gebruiken voor versterking van de economische en
ruimtelijke structuur van het gebied.
Scenario 1

Opstellen van een strategische mobiliteitsvisie voor de Bollenstreek
(in relatie met, maar niet beperkt tot afspraak 33, 34, 35 en 36).
In relatie tot de mobiliteitsvisie worden successen van de twee
genoemde projecten gebruikt om aanvullende projecten die in het
belang zijn van de regio te stimuleren (zoals de Duinpolderweg en
oost-west verbinding middengebied).
Voor deze visie overleg voeren met de betrokkenen van de
gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) en (overheids)partners,
organiseren van participatie.
Initiëren van de uitvoering van de regionale mobiliteitsvisie en
daaraan verbonden uitvoeringsplan.
Periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg voeren met gemeenten
en partners.
Monitoren en rapporteren over de voortgang en realisatie.
Periodiek evalueren en herijken van de regionale mobiliteitsvisie.
Strategische belangenbehartiging op het gebied van mobiliteit voor
de Bollenstreek richting onder andere: ambtelijke overleg HollandRijnland, provincie Zuid-Holland (o.a. OV-concessies,
fietspadenplan), meerjaren onderhoudsplannen provincie en
Rijkswaterstaat, NS.
Lokaal: in dit scenario vindt toetsing en begeleiding afronding OVCorridor plaats in de betrokken gemeenten (Teylingen en Lisse).

Scenario 2

Toetsing en begeleiding bij uitvoering en afronding planvorming van
hoogwaardige OV-corridor.

Scenario 3

Als in scenario 2 en 3.

Overheveling

Scenario 1,2 en 3:

budget

Zoals aan te geven in de regionale mobiliteitsvisie.

34. De regio werkt samen aan het versterken en verfijnen van het OV-netwerk in de , het versterken en
uitbreiden van het fiets- en wandelpadennetwerk en van recreatieve verbindingen. Indien dat kan
bijdragen aan de realisatie en aan medefinanciering door andere partijen, wordt het instellen van
een Regionaal Investeringsfonds (RIF) naar voorbeeld van Holland Rijnland overwogen.
Scenario 1

Opstellen van een regionale visie op het fiets- en wandelpadennetwerk (sterke relatie met afspraak 33, voor de overige taken zie
onder afspraak 33).
Initiëren van overleg en verkennen/aanvragen van subsidies.
Belangenbehartiging voor een beter OV-netwerk in de Bollenstreek
(zie ook afspraak 33).

Scenario 2

Als in scenario 1.

Scenario 3

Als in sceanrio 1.
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Overheveling

Scenario 1, 2 en 3:

budget

Zoals eventueel aan te geven in de regionale visie op fietsen wandelpaden.

35. De vijf Duin- en Bollengemeenten stemmen hun onderhoudstaken van wegen onderling en met
andere wegbeheerders en nutsbedrijven af, teneinde de overlast te minimaliseren.
Scenario 1

Als in scenario 2.

Scenario 2

Voor de realisatie van deze afspraak wordt gebruik gemaakt van het
reeds bestaande afstemmingsoverleg met de wegbeheerders
(provincie, Rijkswaterstaat en de Holland-Rijnland gemeenten).

Scenario 3

Als in scenario 2.

Overheveling

Niet van toepassing

budget
36. De vijf Duin- en Bollengemeenten richten een gezamenlijk aanspreekpunt in dat initieert,
faciliteert en coördineert op het gebied van mobiliteitsmanagement: bedrijven die met bijzonder
arrangementen (poolen, shuttles, collectieve abonnementen, transferia, enzovoort) hun
verkeersstroom willen beperken.
Scenario 1

Uitvoering verloopt niet via de GR.

Scenario 2

Inrichten van een aanspreekpunt. Bekendheid geven aan het
aanspreekpunt bij betrokken/mogelijk relevante bedrijven.
Faciliteren van initiatieven (overleg, adviseren, doorverwijzen).

Scenario 3

Als in scenario 2.

Overheveling

Scenario 2 en 3:

budget

Vooralsnog niet van toepassing.
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C.

Uitvoeringsvormen samenwerking
Noordwijk

Introductie
Bij oprichting van een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en
Teylingen is samenwerking met Noordwijk voor de realisatie van de strategische samenwerkingsafspraken
wenselijk. In deze bijlage wordt kort ingegaan op de mogelijkheden daartoe. De bijlage is gebaseerd op een
bestuurlijk en ambtelijk overleg. Directe aanleiding voor deze notitie is een motie die werd aangenomen in de
Raad van Noordwijkerhout.
Hieronder worden kort mogelijkheden beschreven om te komen tot een gezamenlijke uitvoering of realisatie
van de afspraken, de notitie noemt dit uitvoeringsvormen. Nadrukkelijk gaat het daarbij niet om inhoudelijke
wijzigingen van de afspraken. Bij iedere vorm zijn de relevante afspraken genoemd. De uitvoeringsvormen voor
samenwerking zijn vanzelfsprekend ook bruikbaar bij de samenwerking met andere partners.
Uitvoeringsvormen
Onderstaand is een kort overzicht opgenomen van uitvoeringsvormen die getypeerd kunnen worden als lichte
vormen van samenwerking. Met lichte vormen van samenwerking worden die vormen bedoeld waarbij geen
orgaan wordt opgericht met eigen bevoegdheden. De genoemde vormen zijn mede gebaseerd op een
inventariserend onderzoek voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Schaap en Van
den Dool 2013).
Bestuursovereenkomst: Partijen maken bestuurlijke afspraken. De juridische vorm is vrij en kan variëren van
intenties tot afspraken met sancties. Vaak worden afspraken gemaakt over rapportage en bestuurlijk overleg.
Bestuursovereenkomsten worden ook gebruikt om een geheel aan taken en rollen in een programma te
beleggen bij de verschillende partners.
Gezamenlijke bestuursopdracht: Een gezamenlijke opdracht van het bestuur van de gemeente en het bestuur
van de gemeenschappelijke regeling. In de praktijk worden bestuursopdrachten vaak gebruikt om éénmalige
zaken uit te voeren en hierover te rapporteren aan de gezamenlijke opdrachtgevers, zoals een gezamenlijk
project, onderzoek of een haalbaarheidsanalyse.
Netwerk-afspraken: gezamenlijk participeren in een werkgroep of een bestuurlijk overleg. In de praktijk worden
netwerk-afspraken gemaakt om kennis uit te wisselen, en zaken van beleid of uitvoering op elkaar af te
stemmen.
Dienstverleningsovereenkomst: Overeenkomst waarbij een partij diensten inkoopt van een andere partij tegen
voorwaarden die bij deze dienst horen. Het kan hierbij gaan om een éénmalige dienst, maar ook over het
afnemen van diensten over een langere periode. Het kan bijvoorbeeld gaan over het afnemen van programmamanagement of de levering van adviesdiensten.
Gelijke besluitvorming: Samenwerking kan ook blijken uit de formele vaststelling van hetzelfde beleid of
hetzelfde programma door meerdere partijen.
Portefeuillehoudersoverleg: Bestuurlijk overleg tussen portefeuillehouders op eenzelfde beleidsterrein. Een
dergelijk overleg kan nuttig zijn om gezamenlijke belangenbehartiging af te stemmen.
Uitvoeringsvormen per samenwerkingsafspraak
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In de onderstaande lijst zijn per samenwerkingsafspraak mogelijke uitvoeringsvormen aangegeven,
modaliteiten die in principe passend kunnen zijn bij de afspraak. We noemen daarbij de modaliteiten die in
eerste instantie het meest voor de hand liggen, dit sluit andere modaliteiten zeker niet uit. Uit deze
inventarisatie blijkt dat bij alle afspraken meerdere mogelijkheden passen, waaruit door nader overleg een
keuze gemaakt kan worden. De enige uitzondering hierop is samenwerkingsafspraak 9, die gaat over de
mogelijke samenvoeging van de budgetten die samenhangen met de decentralisaties op het sociale domein,
omdat het hier gaat om de overdracht van budgettaire bevoegdheden.
In een volgende fase kan deze inventarisatie benut worden voor een verdere uitwerking. Bij de
samenwerkingsafspraak kan na overleg gekomen worden tot een samenwerkingsarrangement, waarvoor één of
meerdere van de genoemde modaliteiten onderdeel kunnen uitmaken. Aanbevolen wordt daarbij ook enkele
financiële uitgangspunten overeen te komen over de tarieven die onderling in rekening worden gebracht, zodat
dezelfde tarieven worden gebruikt. Overigens hoeven niet altijd alle kosten verrekend te worden, vooral bij een
kleinere inzet kan dit de samenwerking belemmeren. Er zou daartoe ook een uitgangspunt afgesproken kunnen
worden om inzet/kosten tot een bepaald bedrag niet te verrekenen en alleen boven dat bedrag tot verrekening
over te gaan.
Veiligheid en Openbare orde
1.

De vijf Duin- en Bollengemeenten ontwerpen samen met politie en maatschappelijke partners
een integrale veiligheidstrategie (Integraal Veiligheids Programma) . Doel is om in de
beleving van de inwoners de Bollenstreek tot de veiligste regio van de Randstad te maken. De
ambtelijke ondersteuning wordt gecoördineerd.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, gelijke besluitvorming,
bestuursovereenkomst

2. De vijf Duin- en Bollengemeenten brengen regionale samenhang aan in de preparatie op en
bestrijding van rampen en richten daartoe een gezamenlijke rampenstaf in, evenals een centrale
vergaderlocatie voor de lokale beleidsteams bij rampen.
Mogelijke uitvoeringsvormen: bestuursovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst
3. De vijf Duin- en Bollengemeenten voeren hun beleid en handhaving op de gebieden drank, drugs,
horeca en jaarwisseling gezamenlijk uit.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, dienstverleningsovereenkomst
4. De vijf Duin- en Bollengemeenten gaan de Algemene Plaatselijke Verordeningen en de
vergunningverlening voor (grotere) evenementen harmoniseren.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, dienstverleningsovereenkomst
5.

De vijf Duin- en Bollengemeenten presenteren zich als eenheid in het bestuur van de
Veiligheidsregio en in de regionale politie-eenheid.
Mogelijke uitvoeringsvormen: portefeuillehoudersoverleg

6. De vijf Duin- en Bollengemeenten verankeren de beleidsplanning van de politie, de brandweer en
de GHOR op uniforme wijze in de gemeenteraden.
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Mogelijke uitvoeringsvormen: gelijke besluitvorming, ambtelijk en bestuurlijk overleg
Sociaal Domein

7.

De vijf Duin- en Bollengemeenten intensiveren de reeds bestaande samenwerking in de
beleidsvorming en de uitvoering van taken in het sociaal domein, met als leidende motieven
solidariteit, risicobeheersing en inzetten van zelfredzame vermogen van de bevolking. De
samenwerking vindt plaats onder een aanzienlijk somberder gesternte dan een aantal jaren terug.
Anders dan voorheen, zal de samenwerking niet meer een opschaling van lokale belangen en lokale
problemen naar de regio zijn; de richting wordt omgedraaid: het gemeenschappelijke en
regionale niveau zijn leidend, in de uitvoering wordt afgeschaald naar lokaal maatwerk.
Organisatiebeginsel wordt ‘groot organiseren en klein of dichtbij uitvoeren’.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, portefeuillehoudersoverleg,
bestuursovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst

8. De vijf Duin- en Bollengemeentengedragen gedragen zich, in het licht van de kabinetsambities, als
één gemeente in de regievoering op de decentralisaties. Zij bundelen daartoe alle externe contacten
met betrekking tot beleid en belangenbehartiging in één rechtspersoon. Die rechtspersoon zal
tevens bundeling van aanbesteding tot stand brengen (inkoopmacht). Afstemming tussen de vijf is
een ‘back office’ activiteit, die de slagkracht naar derde partijen niet in de weg zal staan.
Mogelijke uitvoeringsvormen: dienstverleningsovereenkomst, deelname aan gezamenlijk
inkooptraject
9. De vijf Duin- en Bollengemeenten overwegen of samenvoeging van het budget voor de drie
decentralisaties wenselijk is vanuit een oogpunt van kostenbeheersing, risicospreiding en
solidariteit. Eventuele samenvoeging van het budget vindt plaats nadat gezamenlijk beleid en
samenwerkingsafspraken zijn opgesteld en er sprake is van een financieel stabiele situatie.
Mogelijke uitvoeringsvormen: hiervoor is een vorm van overdracht van bevoegdheden nodig
10. De vijf Duin- en Bollengemeenten streven naar versterking van de basis onder het
gemeenschappelijke uitvoeringsinstituut ISD, teneinde operationeel opgewassen te zijn tegen
nieuwe taken. Zij streven naar samenwerking - beleidsmatig, budgettair, in de uitvoering - met de
Gemeente Katwijk en andere gemeenten in de nabije omgeving. De vijf Duin- en Bollengemeenten
streven eveneens naar versterking van de basis onder het werkvoorzieningbedrijf Maregroep.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, bestuursopdracht,
portefeuillehoudersoverleg, bestuursovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst,
11. In het licht van de ontschotting van de budgetten voor de re-integratie van bijstandscliënten en
arbeidsgehandicapten volgens de Participatiewet, beraden de vijf Duin- en Bollengemeenten zich
gezamenlijk op de organisatorische gevolgen voor de ISD en de Maregroep. Hierbij geldt een
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voorkeur voor intensievere samenwerking tussen ISD en Maregroep, omdat op deze wijze
bestuurlijke ’drukte’ voorkomen kan worden. Voor de nieuwe taken uit de Participatiewet – het
naar werkgevers bemiddelen en begeleiden van bijstandscliënten en arbeidsgehandicapten – is een
vraaggerichte benadering van de markt noodzakelijk, evenals een goed netwerk bij werkgevers en
een verdere professionalisering van de dienstverlening. De vijf Duin- en Bollengemeenten bouwen
daartoe het gemeenschappelijk werkgeversservicepunt met Katwijk uit.
Mogelijke uitvoeringsvormen: bestuursopdracht (voor organisatorische gevolgen ISD en
Mare-groep), dienstverleningsovereenkomst
12. De vijf Duin- en Bollengemeenten ontwikkelen een regionale aanpak van het vrijwilligers- en
mantelzorgbeleid en van het welzijnswerk. Zij maken een gezamenlijk spreidingsplan van hun
wijk- en welzijnsvoorzieningen en streven naar een zo groot mogelijke regie over
wijkvoorzieningen door wijkbewoners. Ook hier geldt het organisatiebeginsel: ’groot organiseren
en klein of dichtbij uitvoeren’.
Mogelijke uitvoeringsvormen: bestuursopdracht, netsamenwerkingsafspraken,
bestuursovereenkomst, portefeuillehoudersoverleg
13. Om de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg goed te kunnen verrichten, is het zaak goede
relaties te ontwikkelen met de verzorgingstructuur van het

onderwijs. Het gaat daarbij om

zorgverleners en andere instituten die regionaal of regio-overstijgend werken. De vijf Duin- en
Bollengemeenten zijn als afzonderlijke gemeente nauwelijks gesprekspartner voor deze
zorgverleners. De vijf Duin- en Bollengemeenten organiseren zich daarom als ‘enkelvoudige
gesprekspartner’ van deze instituten, teneinde slagvaardig tot afspraken en informatie-uitwisseling
te komen.
Mogelijke uitvoeringsvormen: bestuursovereenkomst, portefeuillehoudersoverleg,
dienstverleningsovereenkomst
14. De vijf Duin- en Bollengemeenten doen gezamenlijk onderzoek naar de gevolgen van de
sociaaldemografische ontwikkeling en de vergrijzing voor de vraag naar woon- en
zorgvoorzieningen. Zij inventariseren de behoefte aan intramurale zorgvoorzieningen en verstaan
zich als regio met ontwikkelaars en verzekeraars als het gaat om investeringen in deze
voorzieningen.
Mogelijke uitvoeringsvormen: bestuursopdracht, gelijke besluitvorming
15. De vijf Duin- en Bollengemeenten onderkennen dat een stijging van de werkloosheid en een
stijging van het aantal mensen met een laag inkomen – mogelijke consequenties van een lang
aanhoudende crisis – een zware last betekenen voor gemeente en samenleving. Zij signaleren dat
een sterke economie in dat opzicht ook een sociale opdracht is. De vijf Duin- en Bollengemeenten
erkennen voorts dat een vitaal bedrijfsleven en een ‘civil society’ die verantwoordelijkheid wil
dragen, broodnodig zijn als dragers van voorzieningen voor kwetsbare mensen en als
coproducenten van de transitie naar een participatiesamenleving. Zij werken gezamenlijk aan
coalities met deze partijen. Ze werken eveneens gezamenlijk aan een reputatie van een streek met
ruimte voor initiatief, ondernemerschap en innovatie in zorg en welzijn.
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Mogelijke uitvoeringsvormen: bestuursopdracht, gelijke besluitvorming,
netsamenwerkingsafspraken, portefeuillehoudersoverleg
16. De vijf Duin- en Bollengemeenten maken zich sterk voor versnelde uitbreiding van het
glasvezelnetwerk, teneinde zich te positioneren als proeftuin voor internettoepassingen in
domotica, patiëntenzorg en zelfsturing.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, bestuursopdracht,
bestuursovereenkomst
Economische Zaken
17. De vijf Duin- en Bollengemeenten streven naar een hogere waardetoevoeging in de greenport, een
hogere kennisintensiteit en een verder verwetenschappelijking – inclusief het deelnemen aan
landelijke kennisnetwerken en inclusief een regionale outillage voor onderzoek – en naar meer en
nieuw ondernemerschap. De zes gemeenten in de (de vijf Duin- en Bollengemeenten en Katwijk)
hebben al afgesproken om hun beleidsinspanningen voor de Greenport daartoe te bundelen,
inclusief een gezamenlijke beleidscapaciteit en een coördinerend portefeuillehouder. Daarmee is
gewaarborgd dat de regio met één stem naar ‘buiten’ toe spreekt en als zakelijk partner kan
functioneren voor Greenport Nederland, de ministeries, de kennisinstellingen en alle andere
beleidpartijen. Deze afspraak wordt herbevestigd. De ambities van de GOM worden hierbij
opnieuw onderstreept; de uitvoeringsafspraken van de GOM zal vanwege de economische crisis
worden herijkt.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, portefeuillehoudersoverleg,
bestuursovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst
18. De vijf Duin- en Bollengemeenten dragen zorg voor een uniforme behandeling van
vergunningaanvragen en alle andere contacten tussen bedrijfsleven en overheid, teneinde de
bedrijven in de Greenport optimale duidelijkheid en serviceverlening te verschaffen.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, portefeuillehoudersoverleg,
dienstverleningsovereenkomst
19. De vijf Duin- en Bollengemeenten pakken vanaf nu toerisme en recreatie in de Greenport
gezamenlijk en ambitieus op: er komt een regionaal marketingplan. Het gemeentelijk aandeel in
de toeristische promotie en marketing van de greenport wordt uitgebouwd tot ‘integrale
gebiedspromotie’, inclusief promotie van het strand- en het congrestoerisme. De regio wordt
internationaal gepresenteerd, en ook als ‘tuin’ voor de omringende steden.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, portefeuillehoudersoverleg,
gelijke besluitvorming, dienstverleningsovereenkomst, bestuursovereenkomst
20. De vijf Duin- en Bollengemeenten bundelen hun marketinginspanningen en marketingmiddelen.
Ze onderkennen dat er ruimte is en moet blijven voor lokale accenten, maar dat de streek z’n
kracht moet zoeken in bundeling en samenwerking. De marketing richten zich ook op de
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ontwikkeling van een sterk regiomerk, dat ondersteunend is bij de acquisitie van bedrijven en bij
de werving van getalenteerd personeel voor de bedrijven in de streek.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, portefeuillehoudersoverleg,
gelijke besluitvorming, dienstverleningsovereenkomst, bestuursovereenkomst

21. De vijf Duin- en Bollengemeenten erkennen het Holland Space Center als een tweede regionaal
cluster – naast de Greenport - en spannen zich in voor een gezamenlijke behartiging van de
clusterfactoren (goede bereikbaarheid, goed personeel, een goed functionerende woningmarkt, een
‘welcoming program’ voor het buitenlandse personeel van het Space Center). Zij zetten hun
gezamenlijke massa in voor ondersteuning van het cluster in het netwerk van universiteiten,
overheden en bedrijfssectoren.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, portefeuillehoudersoverleg,
gelijke besluitvorming, dienstverleningsovereenkomst, bestuursovereenkomst
22. Als het gaat om de ‘reguliere’ economie (kantoren, winkels, bedrijventerreinen) spreken de vijf
Duin- en Bollengemeenten af hun gezamenlijke grondgebied te beschouwen als een integraal te
ontwikkelen regio. De vijf Duin- en Bollengemeenten ontwikkelen eerst gezamenlijk een regionale
ontwerpvisie op de ontwikkeling van winkels e.d. in de regio en in de afzonderlijke gemeenten.
Vervolgens onderzoeken zij de wenselijkheid om hun investeringsmiddelen voor alle
economiegerelateerde kwesties (inclusief onderhoudsgelden voor infrastructuur) onder te brengen
in een gezamenlijk meerjarenkader en of dat kader zich kan ontwikkelen tot een gezamenlijk
investeringsfonds. Dat kan betekenen dat elke gemeente op den duur beschikt over een
basispakket aan terreinen en winkels voor de verzorgende bedrijvigheid en dat daar bovenop
regionale afspraken komen over specialisatie en diversiteit. (zie ook afspraak 29 RO)
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, portefeuillehoudersoverleg,
gelijke besluitvorming, dienstverleningsovereenkomst, bestuursovereenkomst

23. De vijf Duin- en Bollengemeenten richten een gezamenlijke servicebalie in voor alle bedrijven,
zodat verschillen in gevalsbehandeling tussen gemeenten opgespoord kunnen worden en
gezamenlijk de best mogelijke praktijk kan worden ontwikkeld.
Mogelijke uitvoeringsvormen: bestuursopdracht, gelijke besluitvorming,
dienstverleningsovereenkomst
24. De vijf Duin- en Bollengemeenten streven naar verhoging van de organisatiegraad van hun
bedrijfsleven en naar uitbreiding van het park- en citymanagement naar de hele streek.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, portefeuillehoudersoverleg,
gelijke besluitvorming, dienstverleningsovereenkomst, bestuursovereenkomst
25. De vijf Duin- en Bollengemeenten voeren gezamenlijk een ambitieus en krachtig regionaal
onderwijsbeleid waarin aandacht is voor de aansluiting van het regionale (beroeps-)onderwijs en
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arbeidsmarkt bij de economische doelstellingen in regio. Daarnaast voeren de vijf Duin- en
Bollengemeenten een krachtig lokaal onderwijsbeleid, dat is gericht op het tegengaan van de
schooluitval in het voortgezet onderwijs, vmbo en mbo; op het ondersteunen van de aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt (stageplekken en leerarbeidsplaatsen) en op goede relaties met
werkgevers; en op goede relaties tussen de streek en de educatieve infrastructuur ‘van buiten’
(Hogescholen, UL, ROC, Wageningen).
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, portefeuillehoudersoverleg,
gelijke besluitvorming, dienstverleningsovereenkomst, bestuursovereenkomst

Ruimtelijke ordening
26. De vijf Duin- en Bollengemeenten wachten niet passief af wat er in de markt gebeurt, maar
faciliteren de markt en gaan actief op zoek naar investeerders en plannenmakers om samen met
hen als co-ontwikkelaar op te treden. Daarbij zullen geen investeringen worden gedaan en worden
financiële risico’s voorkomen. De vijf Duin- en Bollengemeenten zorgen dat ze daar de
specialistische deskundigheid en het onderhandelend vermogen (deskundigheid en financieel
vermogen en capaciteit) voor in huis hebben.
Mogelijke uitvoeringsvormen: bestuursovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst
27. De vijf Duin- en Bollengemeenten werken aan versnelling van de uitvoering van de ISG en aan het
stoppen van de verrommeling van het buitengebied. Zij spannen zich in om beweging te krijgen in
het aantal grondtransacties, met de GOM als uitvoeringsorganisatie voor een aantal strategische
locaties. De vijf Duin- en Bollengemeenten houden vooralsnog vast aan het in de ISG afgesproken
minimale bollenareaal van 2625 hectare. Herijking van de ISG zal in de komende jaren plaats
vinden. Mocht in de komende decennia verandering komen in de gemaakte afspraken, dan blijft
de gezamenlijke opgave om het buitengebied aan een hoge landschappelijke kwaliteit te helpen,
met ruimte voor de beeldbepalende ‘veelzijdige tuinbouw’. Mogelijkheden tot verbreding van de
bollensector (kenniskant) worden dan onderzocht. De vijf Duin- en Bollengemeenten hanteren bij
het vaststellen van hun bestemmingsplan buitengebied een gelijkluidende methodiek (toolbox) en
identieke uitgangspunten. Juridisch gezien blijft er sprake van 5 bestemmingsplannen
buitengebied; in de praktijk draagt dit bij tot snellere herinrichtingprocessen.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, portefeuillehoudersoverleg,
gelijke besluitvorming, dienstverleningsovereenkomst, bestuursovereenkomst
28. De vijf Duin- en Bollengemeenten hanteren een uniforme gestroomlijnde gevalsbehandeling in het
buitengebied, zodat een ondernemer die deel gaat nemen aan de transitie, in elke gemeente met
uniforme en gestroomlijnde bouwvoorschriften en procedurevereisten te maken krijgt.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, portefeuillehoudersoverleg,
gelijke besluitvorming, dienstverleningsovereenkomst
29. De vijf Duin- en Bollengemeenten trekken gezamenlijk op bij alle transities van winkelstraten,
kantoorgebieden en bedrijventerreinen die verder gaan dan onderhoud en beheer. Zij streven
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daarbij naar een basisniveau per gemeente (basiswinkelstructuur, terrein voor verzorgende
bedrijvigheid) en regiobrede afspraken over specialisatie, diversiteit en excellentie van winkel- en
werkmilieus. Dat betekent dat gemeenten onderling coördineren en onderling afstemmen. Voor
specifieke sectoren kunnen afspraken worden gemaakt. (zie ook afspraak 21 EZ)
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, portefeuillehoudersoverleg,
gelijke besluitvorming, bestuursovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst
30. De vijf Duin- en Bollengemeenten zullen zich binnen twee jaar uitspreken over de vraag of er een
gezamenlijk grond- en ontwikkelbedrijf moet komen voor transitiegebieden in de gemeenten.
Onderzoek zal zich richten op de vraag of en in welke situaties gemeenten in samenwerking meer
kunnen bereiken dan individueel. Belangrijk daarbij is de onderkenning van het gedeeld belang en
een gezamenlijke visie op verantwoord investeren.
Mogelijke uitvoeringsvormen: bestuursopdracht, portefeuillehoudersoverleg, gelijke
besluitvorming
31. De vijf Duin- en Bollengemeenten manifesteren zich als eenheid - gezamenlijke visie, eenduidige
woordvoering - in alle ruimtelijke relaties met de omringende regio’s, inclusief Holland Rijnland
en inclusief de provincies Noord- en Zuid-Holland en de twee metropolitane gebieden, teneinde
zelf de regie te houden over de ruimtelijke toekomst van de streek en niet onder te sneeuwen in de
belangen van anderen. Intergemeentelijke verschillen van inzicht worden als ‘back office’
aangelegenheid zodanig behandeld, dat ze de behartiging van de streeksgewijze belangen niet
schaden. De vijf Duin- en Bollengemeenten inventariseren met betrekking tot welke R.O.onderwerpen en overlegstructuren het wenselijk is met één mond te spreken.
Mogelijke uitvoeringsvormen: portefeuillehoudersoverleg, bestuursovereenkomst,
dienstverleningsovereenkomst
32. De vijf Duin- en Bollengemeenten spreken af om alle initiatieven gericht op het revitaliseren van
de woningmarkt, in een regionaal plan onder te brengen. Primaire doelgroepen van dat plan zijn
starters, ouderen, woon-werkcombinaties.
Mogelijke uitvoeringsvormen: bestuursopdracht, gelijke besluitvorming,
bestuursovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst, portefeuillehoudersoverleg
Infrastructuur en mobiliteit
33. De vijf Duin- en Bollengemeenten blijven gezamenlijk en met Katwijk optrekken bij de afronding
van de plan- en besluitvorming over de RijnlandRoute en het HOV. Zij zette zich gezamenlijk in
om de komst van de twee grote projecten te gebruiken voor versterking van de economische en
ruimtelijke structuur van het gebied.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, portefeuillehoudersoverleg,
bestuursovereenkomst
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34. De regio werkt samen aan het versterken en verfijnen van het OV-netwerk in de , het versterken en
uitbreiden van het fiets- en wandelpadennetwerk en van recreatieve verbindingen. Indien dat kan
bijdragen aan de realisatie en aan medefinanciering door andere partijen, wordt het instellen van
een Regionaal Investeringsfonds (RIF) naar voorbeeld van Holland Rijnland overwogen.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, bestuursopdracht,
portefeuillehoudersoverleg, bestuursovereenkomst
35. De vijf Duin- en Bollengemeenten stemmen hun onderhoudstaken van wegen onderling en met
andere wegbeheerders en nutsbedrijven af, teneinde de overlast te minimaliseren.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken
36. De vijf Duin- en Bollengemeenten richten een gezamenlijk aanspreekpunt in dat initieert,
faciliteert en coördineert op het gebied van mobiliteitsmanagement: bedrijven die met bijzonder
arrangementen (poolen, shuttles, collectieve abonnementen, transferia, enzovoort) hun
verkeersstroom willen beperken.
Mogelijke uitvoeringsvormen: netsamenwerkingsafspraken, portefeuillehoudersoverleg,
dienstverleningsovereenkomst

78

D.

Uitgangspunten begroting/ frictie
en begrotingen 2014-2017

Uitgangspunten begroting en frictie


De formatie en hierbij behorende budgetten (loonkosten of inhuur) zijn gebaseerd op de gemeentelijke
budgetten voor 2013. Een aantal budgetten zijn incidenteel omdat deze samenhangen met incidentele
projecten of werkzaamheden. De exacte omvang van de formatie en loonkosten primair proces kunnen dus
in de loop van de tijd veranderen. Materiële budgetten zijn in het overzicht vooralsnog niet opgenomen (zie
hiervoor paragraaf 3.3 en bijlage B).



Span of control bedraagt 15 tot 21 fte per leidinggevende



1 fte directeur schaal 15 opgenomen



Teamleiders zijn geschaald op 12



Directeur is eindverantwoordelijk voor eigen bedrijfsvoering.



Ter ondersteuning minimaal een P&C-medewerker en medewerker griffie (afhankelijk van variant) (schaal
11 respectief 9)



Instrumentarium voor bedrijfsvoering gelijk aan huidige gemeenten, geen ambitie en geen meerkosten
opgenomen



Uitgangspunt is het nieuwe werken, Hillegom, Lisse en Teylingen hebben alle functionaliteiten beschikbaar
voor het nieuwe werken/ thuis werken. Daarom geen aanvullende kosten hiervoor opgenomen



Keuze voor centrale huisvesting eerste twee jaar bij variant 2 en 3 kan leiden tot externe (buiten het
gemeentelijk vastgoed) kosten aangezien niet zoveel ruimte beschikbaar is in het gemeentelijk vastgoed van
de 4 gemeenten, financieel effect is opgenomen in de 33%.



Effect van efficiency en ambitie (minder/meer) op formatie is gekwantificeerd per 1/1/16, 2015 is een
aanloop/opstartjaar zonder taakstelling en ambitie/uitbreiding taken



Evt opleidingskosten t/m 2015 om het huidige personeel op niveau te krijgen (indien van toepassing) gaat
ten laste van gemeenten.



Materiele budgetten zijn vooralsnog niet opgenomen. Deze zijn, gegeven de aard van de activiteiten het
samenwerkingsverband (beleidsinhoudelijk) beperkt. Indien materiele budgetten overgaan dan is dit 1 op 1,
er is geen rekening gehouden met minder (efficiency) of meer (ambitie) kosten



Begroting 2014 – 2017 is gebaseerd op constante prijzen (er is geen rekening gehouden met indexaties,
zowel aan de inkomstenkant als uitgavenkant)



In de begrotingen van de scenario’s is een post onvoorzien opgenomen van 5%, deze post is niet
meegenomen in de tekst van het rapport om zo de vergelijking tussen de drie scenario’s zuiverder te
houden.



Met de mogelijke effecten en gevolgen van fiscaliteiten en loonbelasting / pensioenen is in deze fase
(indicatieve begroting) nog geen rekening gehouden. Dit dient in een lagere fase nader onderzocht te
worden
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Kosten omvatten de voor de deelnemende gemeenten structurele kosten voor de
samenwerkingsorganisatie. Deze is in de eerste jaren hoger dan latere jaren voor personele frictie.
Uitgangspunten frictie en kosten:
o

In berekening frictie per gemeente is rekening gehouden met het uitgangspunt dat 75% van het
huidige personeel over zal gaan en 25% zal achterblijven bij de huidige gemeenten (=frictie) Dit in
verband met het uitgangspunt: beste persoon op functie i.t.t. mens volgt werk.

o

Het aan de GR over te dragen budget voor loonkosten per gemeente is voor variant 2 en 3 door de
deelnemende gemeenten bepaald obv werkelijke loonkosten. Voor variant 1 is een inschatting
gemaakt.

Begrotingen op hoofdlijnen 2014-2017 voor de 3 scenario’s
1. Com pacte strategische, program m atische regieorganisatie
2014
2015
2016
aanloopkosten
algemeen directeur/kwartiermaker
61.000
projectbureau
15.000
P&O ex pertise o.a. functieboek,
ondersteuning plaatsing, werv ing,
selectie
30.000
communicatie
ntb
inrichting/v erhuizing
ntb
v oorbereiding inrichting organisatie
1 00.000
ondersteuning deskundige v oor OR
15.000
onv oorzien
15.000
uitv oeringskosten
loonkosten primair proces
1 .1 1 1.000
1 .11 1 .000
directeur
1 21.000
1 21 .000
teamleiders
46.000
46.000
medewerker P&C
41.000
41 .000
medewerker secretariaat A B/DB
32.000
32.000
totale loonkosten
1 .351.000
1 .351 .000
onv oorzien 5% totale uitgav en
68.000
68.000
totale uitv oeringskosten
236.000
1 .419.000
1 .41 9.000
af: huidige/bestaande loonkosten
-1 .1 1 1.000
-1 .11 1 .000
af: pro rato inzet bestaand
management/ondersteuning
meerkosten samenwerkingsv erband
236.000
308.000
308.000

17 ,13 fte
2017

1 .11 1 .000
1 21 .000
46.000
41 .000
32.000
1 .351 .000
68.000
1 .41 9.000
-1 .11 1 .000
308.000

NB bij scenario 1 moet nog rekening worden gehouden met € 0,8 mln. kosten voor de geïdentificeerde
ambitie ingaande 2016. Echter deze kosten zullen in de begroting van de gemeenten opgenomen worden
gezien de aard van het samenwerkingsverband in scenario 1 (regieorganisatie). In scenario 2 en 3 zijn deze
kosten ingaande 2016 in de begroting van het samenwerkingsverband opgenomen.
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2. Strikte interpretatie v an de 36 sam enwerkings-afspraken
2014
2015
aanloopkosten
algemeen directeur/kwartiermaker
61.000
projectbureau
30.000
P&O ex pertise o.a. functieboek,
ondersteuning plaatsing, werv ing,
selectie
45.000
communicatie
ntb
inrichting/v erhuizing
ntb
v oorbereiding inrichting organisatie
250.000
ondersteuning deskundige v oor OR
20.000
onv oorzien
25.000
uitv oeringskosten
loonkosten primair proces
directeur
teamleiders
medewerker P&C
medewerker secretariaat A B/DB
totale loonkosten
onv oorzien 5% totale uitgav en
totale uitv oeringskosten
af: huidige/bestaande loonkosten
af: pro rato inzet bestaand
management/ondersteuning
meerkosten samenwerkingsv erband

431.000

2016

5 7 ,18 fte
2017

3.7 90.000
1 21.000
185.000
81.000
64.000
4.241.000
212.000
4.453.000
-3.7 90.000

4.361 .000
1 21 .000
1 85.000
81 .000
64.000
4.81 2.000
241 .000
5.053.000
-3.7 90.000

4.361 .000
1 21 .000
1 85.000
81 .000
64.000
4.81 2.000
241 .000
5.053.000
-3.7 90.000

-21 1.000
452.000

-21 1 .000
1 .052.000

-21 1 .000
1 .052.000

431.000

De pro rato inzet bestaand personeel is in euro’s als volgt (verschil tussen loonkosten ondersteunende functies
in scenario 1 versus scenario 2
teamleiders
medewerker P&C
medewerker secr A B/DB

-1 39.000
-40.000
-32.000
-21 1 .000

Per saldo wordt dus 2,5 fte (2,5 minus 5 fte ) aan mgt en ondersteuning ingevuld vanuit bestaande gemeenten.
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3. Ruim ere interpretatie v an de 36 sam enwerkings-afspraken
2014
2015
aanloopkosten
algemeen directeur/kwartiermaker
61.000
projectbureau
45.000
P&O ex pertise o.a. functieboek,
ondersteuning plaatsing, werv ing,
selectie
65.000
communicatie
ntb
inrichting/v erhuizing
ntb
v oorbereiding inrichting organisatie
300.000
ondersteuning deskundige v oor OR
30.000
onv oorzien
25.000
uitv oeringskosten
loonkosten primair proces
directeur
teamleiders
medewerker P&C
medewerker secretariaat A B/DB
totale loonkosten
onv oorzien 5% totale uitgav en
totale uitv oeringskosten
af: huidige/bestaande loonkosten
af: pro rato inzet bestaand
management/ondersteuning
meerkosten samenwerkingsv erband

526.000

2016

90,08 fte
2017

5.848.000
1 21.000
27 8.000
81.000
95.000
6.423.000
321.000
6.7 44.000
-5.848.000

6.47 2.000
1 21 .000
27 8.000
81 .000
95.000
7 .047 .000
352.000
7 .399.000
-5.848.000

6.47 2.000
1 21 .000
27 8.000
81 .000
95.000
7 .047 .000
352.000
7 .399.000
-5.848.000

-303.000
593.000

-303.000
1 .248.000

-303.000
1 .248.000

526.000

De pro rato inzet bestaand personeel is in euro’s als volgt (verschil tussen loonkosten ondersteunende functies
in scenario 1 versus scenario 3
teamleiders
medewerker P&C
medewerker secr A B/DB

-232.000
-40.000
-31.000
-303.000

Per saldo wordt dus 4 fte (2,5 minus 6,5 fte) aan mgt en ondersteuning ingevuld vanuit bestaande gemeenten.

Kosten bedrijfsvoering
Zoals in paragraaf 6.2 is vermeld wordt ten aanzien van de bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband
gebruik gemaakt van de (gecentraliseerde) bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten.
Wanneer het samenwerkingsverband zelfstandig haar bedrijfsvoeringsfuncties (P&O, ICT, Financiën,
huisvesting) zou organiseren dan wel inkopen dan zullen de kosten toenemen. In scenario 1 wordt dit financiële
effect geschat op € 0,05 mln. In scenario 2 wordt dit financiële effect geschat op € 0,8 – 1 mln. In scenario 3
wordt dit financiële effect geschat op € 1,7-1,9 mln. Deze forse kosten voor de bedrijfsvoering van de GR (P&O,
ICT, financiën, facilitair etc.) kunnen echter vermeden worden.
Deze hoge kosten zijn samengevat als volgt te verklaren.
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-

Wij gaan ervan uit dat de gemeenschappelijke organisatie geen eigen bedrijfsvoeringsorganisatie op zal
richten, dit zou immers hoge kosten met zich brengen en een dergelijke bedrijfsvoering op deze kleine
schaal niet efficiënt te organiseren.

-

We gaan er verder vanuit dat de gemeente die de bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke organisatie
gaat verzorgen niet in staat is om met de huidige formatie een extra organisatie te ondersteunen. Dit zou
mogelijk alleen kunnen als voor scenario 1 wordt gekozen, maar niet als er sprake is van een grotere
organisatie van de GR.

-

De formatie van de drie 3 gemeenten die geen bedrijfsvoeringstaak voor de GR op zich nemen neemt wel af.
Dan mag verondersteld worden dat er daar minder bedrijfsvoeringscapaciteit nodig is. Echter bij een
relatief kleine krimp van de gemeentelijke organisatie is het niet gemakkelijk om de overcapaciteit bij deze
3 gemeenten over te hevelen naar de bedrijfsvoeringsorganisatie van de gemeente die de ondersteuning van
de GR op zich neemt. Het gaat per functie immers vaak om een deeltaak van een functionaris.

Dit leidt er toe dat de bedrijfsvoering voor een groot deel nieuw opgezet zou moeten worden, zonder dat er een
evenredige reductie van de bedrijfsvoering in de andere drie gemeenten valt te realiseren. Dit probleem is op te
lossen door op het gebied van de bedrijfsvoering intensiever te gaan samen werken tussen de vier gemeenten.
Gemeenten dienen daarbij één of meerdere bedrijfsvoeringsfuncties voor de andere gemeenten uit te gaan
voeren. Dat noodzaakt om alle medewerkers voor één onderdeel, bijvoorbeeld P&O, te concentreren. Een
dergelijke operatie maakt overplaatsing wel mogelijk en levert bovendien efficiencyvoordeel op.
Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Aan de linkerzijde hebben de vier gemeenten ieder hun eigen bedrijfsvoeringsfunctie in de backoffice
georganiseerd (huidige situatie), aan de rechterzijde levert één gemeente deze dienst aan de andere gemeenten.
De andere gemeenten en de GR nemen deze dienst af, bijvoorbeeld op basis van een
dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). In de huidige situatie zou dat zijn voor de totale formatie van de vier
organisaties, in de nieuwe situatie voor de iets kleinere formatie van de vier gemeenten en de nieuwe
organisatie van de GR. Samen blijft de totale formatie vrijwel gelijk, er komen per saldo maar een heel beperkt
aantal nieuwe functies bij in de GR. Dat betekent dat de huidige formatie voor de bedrijfsvoering toereikend is
en er bovendien efficiencyvoordeel mogelijk wordt.
Het is ook mogelijk dat iedere gemeente één bedrijfsvoeringstaak op zich neemt en uitvoert voor de andere drie
gemeenten. Schematisch ontstaat dan het volgende beeld:
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In de praktijk wordt al deels op deze manier gewerkt. Lisse voert bijvoorbeeld nu al de P&O taken uit voor drie
gemeenten. Elders in Nederland wordt deze intergemeentelijke samenwerking ook al toegepast. De
bedrijfsvoeringstaken kunnen ook gedeeltelijk of geheel worden ondergebracht bij de GR.
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E.

Bepaling kosten

Kostenverdeling
Voor de verdeling van de uitvoeringskosten van het samenwerkingsverband zijn de inwonersaantallen per
gemeente als uitgangspunt genomen. Dit past ook bij de uitgangspunten van de gemeenschappelijke regeling
(samenwerking op basis van gelijkwaardigheid).
De uitvoeringskosten van het samenwerkingsverband minus de door de gemeenten ingebrachte formatie
(werkelijke huidige loonkosten) worden verdeeld op basis van inwonersaantallen. Eerst wordt de door de
gemeente ingebrachte werkelijke loonkosten vergoed, vervolgens worden de kosten verdeeld op basis van de
inwonersaantallen. Deze is procentueel als volgt:
uitgangspunt, v erdeling op basis v an inwoners aantallen per 1 nov 2013
Tey lingen
35.801
Noordwijkerhout
1 5.949
Lisse
22.303
Hillegom
20.908
totaal
94.961

38%
17 %
23%
22%
1 00%

Overzicht en berekening frictiekosten
Scenario 1: Com pacte strategische, program m atische regieorganisatie
totaal
aandeel gemeente:
201 4
Tey lingen
Noordwijkerhout Lisse
totale uitv oeringskosten welke bij de
gemeenten in rekening worden gebracht
€
236.000 €
89.000 €
40.000 €
A an GR ov ergedragen budget

nv t

kosten ten opzic hte v an huidige situatie

€

-236.000

€

-

€

€

-89.000

€

-40.000

€
€

Hillegom
55 .000

€

-

€

-55 .000

€

52.000
-52.000

v erklaring: wordt v eroorzaakt door aanloopkosten in 201 4

totaal

aandeel gemeente:
Tey lingen
Noordwijkerhout Lisse

201 5 en v erder
totale uitv oeringskosten welke bij de
gemeenten in rekening worden gebracht

€

1 .41 9.000

A an de GR ov ergedragen budget v oor
loonkosten samenhangend met
ov ergedragen taken

€

1 .1 1 1 .000

€

280.000

€

27 8.000

€

27 4.000

€

27 9.000

€

-308.000

€

-1 1 6.000

€

-52.000

€

-7 2.000

€

-68.000

€

-27 8.000

€

-7 0.000

€

-69.000

€

-69.000

€

-7 0.000

kosten ten opzic hte v an huidige situatie*
achterblijv end personele kosten / frictie bij
gemeenten (25%)

*wordt v eroorzaakt door ov erhead v an de GR ad 0,3 mln. (directeur, teamleider, griffie en post onv oorzien)
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Hillegom

Scenario 2: Strikte interpretatie v an de 36 sam enwerkings-afspraken
totaal
aandeel gemeente:
201 4
Tey lingen
Noordwijkerhout Lisse
totale uitv oeringskosten welke bij de
gemeenten in rekening worden gebracht
€
431 .000
€
1 62.000 €
7 2.000 €
A an GR ov ergedragen budget

nv t

meerkosten ten opzichte v an huidige situatie

€

€
-431 .000

€

-1 62.000

€
€

-7 2.000

€
€

Hillegom
1 01 .000
-1 01 .000

€

95.000

€
€

-95.000

v erklaring: wordt v eroorzaakt door aanloopkosten in 201 4

totaal
201 5
totale uitv oeringskosten welke bij de
gemeenten in rekening worden gebracht
A f: Pro rato inzet bestaande medewerkers
v oor management en ondersteuning
A f: A an de GR ov ergedragen budget v oor
loonkosten samenhangend met
ov ergedragen taken
kosten ten opzichte v an huidige situatie*
achterblijv end personele kosten / frictie bij
gemeenten (25%)

aandeel gemeente:
Tey lingen
Noordwijkerhout Lisse

Hillegom

€

4.454.000

€

21 1 .000

€

3.7 90.000

€

957 .000

€

948.000

€

935.000

€

950.000

€

-453.000

€

-1 7 1 .000

€

-7 6.000

€

-1 06.000

€

-1 00.000

€

-697 .000

€

-1 84.000

€

-205.000

€

-1 43.000

€

-1 66.000

*wordt v eroorzaakt door ov erhead v an de GR en post onv oorzien
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Scenario 3: Ruim ere interpretatie v an de 36 sam enwerkings-afspraken
totaal
aandeel gemeente:
201 4
Tey lingen
Noordwijkerhout Lisse
totale uitv oeringskosten welke bij de
gemeenten in rekening worden gebracht
€
526.000 €
1 98.000 €
88.000 €
A f: A an GR ov ergedragen budget

nv t

kosten ten opzichte v an huidige situatie*

€

€
-526.000

€

-1 98.000

€
€

-88.000

€
€

Hillegom
1 23.000
-1 23.000

€

1 1 6.000

€
€

-1 1 6.000

v erklaring: wordt v eroorzaakt door aanloopkosten in 201 4

totaal
201 5
totale uitv oeringskosten welke bij de
gemeenten in rekening worden gebracht
A f: Pro rato inzet bestaande medewerkers
v oor management en ondersteuning
A f: A an de GR ov ergedragen budget v oor
loonkosten samenhangend met
ov ergedragen taken
kosten ten opzichte v an huidige situatie*
achterblijv end personele kosten / frictie bij
gemeenten (25%)

aandeel gemeente:
Tey lingen
Noordwijkerhout Lisse

€

6.7 45.000

€

303.000

€

5.848.000

€
€

€

-

€

-

€

Hillegom
-

€

-

€ 1 .51 6.000

€

1 .368.000

€

1 .607 .000

€ 1 .357 .000

-594.000

€

-224.000

€

-1 00.000

€

-1 39.000

€

-1 31 .000

-1 .21 1 .000

€

-323.000

€

-31 0.000

€

-31 1 .000

€

-267 .000

*v erklaring: wordt v eroorzaakt door ov erhead v an de GR en post onv oorzien

totaal
201 6 en v erder
totale uitv oeringskosten welke bij de
gemeenten in rekening worden gebracht
A f: Pro rato inzet bestaande medewerkers
v oor management en ondersteuning
A f: A an de GR ov ergedragen budget v oor
loonkosten samenhangend met
ov ergedragen taken
kosten ten opzichte v an huidige situatie*
achterblijv end personele kosten / frictie bij
gemeenten (25%)

aandeel gemeente:
Tey lingen
Noordwijkerhout Lisse

€

7 .400.000

€

303.000

€

5.848.000

€
€

Hillegom

€ 1 .51 6.000

€

1 .368.000

€

1 .607 .000

€ 1 .357 .000

-1 .249.000

€

-47 1 .000

€

-21 0.000

€

-293.000

€

-27 5.000

-1 .21 1 .000

€

-323.000

€

-31 0.000

€

-31 1 .000

€

-267 .000

*v erklaring: wordt v eroorzaakt door 1 . formatieuitbreiding iv m geformuleerde ambitie ( € 0,9 mln.), efficiency ( € -0,3 mln.) en 2.
ov erhead v an de GR en post onv oorzien
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F.

Bestuursopdracht en moties

Bestuursopdracht: Samenwerking in de Bollenstreek
Datum: 14 oktober 2013
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 . 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 in vervolg op het Valentijnsberaad van 14 februari 2013.

-

Hierbij is aangegeven dat de strategische opgaven van deze 5 gemeenten zijn samengevat in 36 strategische
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 ” 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.

-

Op basis van deze bijeenkomsten is de zogenoemde Bouwstenennotitie voor de Gemeenschappelijke
Regeling tot stand gekomen en op basis daarvan is een raadsvoorstel en -besluit aan de raden voorgelegd.

Besluitvorming en driesporenbeleid
Op 30 september jl. hebben de raden van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen het door
de stuurgroep voorgelegde raadsvoorstel- en besluit behandeld over de aanpak van de strategische opgaven in
het kader van de bestuurlijke toekomst van de . Vier van de vijf raden hebben besloten in te stemmen met het
raadsvoorstel. Noordwijk heeft kennis genomen van het raadsvoorstel en besloten tot o.a. een nadere discussie
met andere raden over de bestuurlijke structuur van de samenwerking.
De stuurgroep heeft geconcludeerd dat vier raden verdere stappen wensen te zetten om te komen tot een
Gemeenschappelijke Regeling, maar dat de raad van Noordwijk zich met name niet kan vinden in de nu
voorgestelde samenwerkingsstructuur. De raad van Noordwijk heeft aangegeven de inhoud van de
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samenwerking – de 36 strategische samenwerkingsafspraken - te onderschrijven. Verder wenst hij meer
duidelijkheid te krijgen op een aantal (uit te werken) punten.
Met respect voor ieders standpunt en elkaars snelheid om al dan niet verdere stappen te nemen, is de
stuurgroep gekomen tot een driesporenbeleid.
Wie

Wat

De
gemeenteraden
dragen op

Een bestuursopdracht te laten opstellen:

De colleges willen

Om overeenkomstig het raadsbesluit de uitwerking te laten plaatsvinden naar een
(juridisch) kader in de vorm van een oprichtingsakte en/of bestuursover-eenkomst
voor de oprichting van een gemeenschappelijke regeling voor de vier gemeenten Lisse,
Noordwijkerhout, Teylingen en Hillegom.
- Het (juridisch) kader uiterlijk 1 januari 2014 aan de gemeenteraden aan te bieden,
zodat besluitvorming in de gemeenteraden kan plaatsvinden uiterlijk 31 januari 2014.
- Aandacht te besteden aan de financiële consequenties en de communicatie met
inwoners/stakeholders en maatschappelijke partners.
- Uitwerking van diverse, door de gemeenteraden aangenomen, moties te laten
plaatsvinden.
In deze bestuursopdracht de sporen 1 en 2 van het driesporenbeleid uitgewerkt hebben. De
gedetailleerde uitwerking van de Gemeenschappelijke Regeling en van de
uitvoeringsagenda van de 36 afspraken (bouwsteen 9) wordt te zijner tijd in een
afzonderlijke bestuursopdracht opgenomen.
-

Analyse van de samenwerkingsafspraken
Uitgangspunten zijn en blijven de 36 strategische samenwerkingsafspraken. Deze
afspraken verwoorden de strategische doelen die de Duin- en Bollengemeenten hebben.
Een analyse van deze afspraken naar taken in wat lokaal en bovenlokaal moet worden
uitgevoerd.
Dit geldt evenzeer voor de bij de strategische opgaven passende ambtelijke organisatie en
financiën.
De uitwerking vindt plaats op hoofdlijnen. Detaillering van zowel spoor 1 als op spoor 2 is
in 2014 aan de orde.

Spoor 1
Gelet op de in de raden aangenomen motie worden de volgende voorbereidende
werkzaamheden verricht:
-

-

-

bij de voorbereiding van de gemeenschappelijke regeling wordt een analyse gemaakt
op hoofdlijnen, van de strategische samenwerkingsafspraken, uitgesplitst naar de
taken die lokaal en bovenlokaal zijn; onder bovenlokaal niveau wordt in dit verband
verstaan het niveau van de Duin- en Bolllenstreek;
een financiële analyse te maken op hoofdlijnen, onder meer over de
financieringsvorm, de consequenties voor de gemeentelijke begrotingen, een analyse
van het procesrisico, aanloop- en frictiekosten voor de nieuwe regeling;
naast de besluitvormingsstructuur (taken en bevoegdhe-den, opdrachtgever- en
opdrachtnemerschap), in de gemeenschappelijke regeling al een invulling van de
organisatie op hoofdlijnen voor te stellen, inclusief de consequenties hiervan voor de
gemeentelijk organisaties.
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Spoor 2
Voor 1 januari 2014 een uitgewerkt (juridisch) kader hebben in de vorm van een
oprichtingsakte en/of bestuursovereenkomst voor de oprichting van een
gemeenschappelijke regeling voor de vier gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Teylingen
en Hillegom. Het kader moet worden gebaseerd op het raads-besluit van 30 september
2013.

Uitwerking zal plaatsvinden in de notitie van (juridische) contouren voor de nieuwe
gemeenschappelijke regeling. Dit wordt aangeboden in de vorm van een
bestuursovereenkomst.

Uitwerking van de moties die zien op spoor 1 en 2
-

“Dat bij de uitwerking collegeleden en raadsleden worden betrokken, waarbij gedacht
wordt aan dezelfde werkwijze als bij de gehouden kennisbijeenkomsten.”

-

“In de raadsledenconferenties of in vergelijkbare activiteiten op basis van de reeds
aangenomen 36 afspraken te regelen dat de participerende gemeenteraden
gezamenlijk een missie, visie en strategie voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling
ontwikkelen, om zo ook via de inhoud de onderlinge relaties en het vertrouwen uit te
bouwen.”

De uitwerking van de resterende moties wordt opgepakt op het moment dat ze relevant
zijn.
De uitwerking van spoor 1 heeft eerste prioriteit. De uitkomsten van spoor 1 worden
gebruikt bij de uitwerking van het (juridisch) kader in spoor 2. De sporen lopen daar waar
mogelijk parallel.

Samenvatting Besluitvorming 30 september 2013
Bouwstenennotitie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Er komt één Gemeenschappelijke Regeling. Dit is de enige besluitplek voor strategische opgaven
(voorkomen dubbele besluitvorming)
Alle vijf domeinen in de nieuwe GR. Geen afzonderlijke regelingen voor de afzonderlijke domeinen.
Onderzoek naar geleidelijk opgaan bestaande regelingen in nieuwe GR.
Nieuwe GR kan afspraken maken met bestaande GR-en voor strategische taken die grenzen
overschrijden. Moet meerwaarde hebben.
AB bestaat uit raadsleden. (politiek karakter nieuwe GR).
Compacte omvang AB (werken met vertegenwoordiging). DB met collegeleden
Nieuwe GR: enige besluitplek strategische opgaven inclusief budgetten en bevoegdheden
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8. Urgentie gezamenlijke strategische agenda: geen groeimodel, wel een snelle start. Gefaseerde
uitvoering met een prioriteit voor sociaal domein en economische zaken.
9. Doorgaan met in gang gezette samenwerking vooruitlopend op nieuwe GR (bijv decentralisaties)
10. Evaluatie na vier jaren

Raadsbesluit

-

Contouren gemeenschappelijke regeling uitwerken conform bouwstenen
Besluitvorming uiterlijk 31 jan 2014 (bij brief van 4 nov: oplevering rapport per 31 jan 2014)
Start nieuwe GR uiterlijk 31 dec 2014.
Opdracht aan colleges: bestuursopdracht
o incl financiële consequenties
o en communicatie met inwoners/stakeholders
Nieuw mandaat KBG met 5 vertegenwoordigers per gemeente
o adviseren stuurgroep over voorbereiden van besluiten
o monitoren tijdpad
o mede zorgdragen terugkoppeling naar individuele raden
o betrekken overige raadsleden incl organiseren conferenties

Raadsvoorstel
-

roept het college op om:
o nauwkeurig aan te geven wat lokaal is en blijft en wat een regionale aanpak noodzakelijk
maakt om strategische ambities waar te maken
o stevige financiële paragraaf op te stellen (financieringsvorm, gevolgen voor gemeentelijke
begrotingen, analyse procesrisico, aanloop- en frictiekosten
o Besluitvormingsstructuur (taken en bevoegdheden, opdrachtgever/opdrachtnemer0
o Invulling organisatie nieuwe GR, gevolgen voor bestaande organisaties.
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Samenvatting Besluitvorming 4 april 2013

Raadsbesluit
-

uitkomsten raadsledenconferentie zijn;
- strategische samenwerkingsafspraken (incl aanpassing broeisessies)
- slotverklaring
- positionpapers
- verslagen vijf broeisessies

- uitkomsten conferentie 14 februari 2013 is handelingskader voor intensivering samenwerking
- uitwerken naar besluitvorming voor 1 okt 2013
- kbg voortzetten

Raadsvoorstel
Doel: borgen uitkomsten raadsledenconferentie
Uitkomstem is vervolgopdracht voor stuurgroep
Domeinen uitwerken naar samenwerkingsvormen

Slotverklaring
- binnen bestaande thema’s natuur, water en landschap toe te voegen
- samenwerkingsafspraken van optimale uitvoeringsvormen te voorzien
- daarbij te putten uit de negen modalilteiten, en aan te geven welke per afspraak het meest
effectief is
- modaliteiten toetsen op toekomstbestendigheid en robuustheid
- inwoners te informeren
- en stakeholders te consulteren
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G.

Proces totstandkoming
contourennotitie

In het onderstaande schema is het proces van totstandkoming van de contourennotitie aangegeven.

Raadsklankbordgroep +

Aanpak en proces
Startgesprek
stuurgroep

Themagesprekken
klankbordgroep +

Stuurgroep
concept

Stuurgroep
keuzes

1.
Onderscheid
lokaal en
bovenlokaal

Werkgroepen per
domein,
analyse

2. Juridisch
kader

Juridisch kader
en opties

Uitwerking
Juridisch kader

3. Financiële
consequenties

Werkgroep,
opzet,
inventarisatie

Analyse, rapportage
Financiële
consequenties

Werkgroep,
Missie, eerste
schets

Voorstel
organisatie
op hoofdlijnen

4. Organisatie
op hoofdlijnen

Werkgroepen
per domein
voorstel en opties

Raadsklankbordgroep +

Heidag

Planning
4e week nov.
1e week dec.
2e week dec 3e week dec.
Wekelijks ambtelijk overleg en daarbij aansluitend overleg ondernemingsraden

Eindrapport

2e week jan

3e, 4e week jan.

PwC

Hoewel de uitwerking van de vier werksporen in tijd niet geheel synchroon loopt, omdat het werkspoor
bovenlokaal/lokaal met voorrang opgepakt wordt, volgen de vier werksporen op hoofdlijnen wel hetzelfde ritme
en stramien. Tussen- en eindresultaten kunnen daarom in dezelfde besluitvormingscyclus besproken en
vastgesteld worden. In onderstaande figuur wordt het stramien grafisch weergegeven. Na een korte
voorbereidingsperiode wordt een startbijeenkomst met de betreffende werkgroep georganiseerd en worden er
samenwerkingsafspraken gemaakt gericht op uitwerking en onderzoek. Een tussenproduct wordt vervolgens ter
besluitvorming voorgelegd aan achtereenvolgens de projectgroep (door u ook wel het ambtelijke overleg
genoemd, in deze offerte spreken we van de projectgroep), de stuurgroep en aan de klankbordgroep+ (huidige
klankbordgroep maar dan in aangevulde vorm). Op basis van deze bijeenkomsten vindt verdere uitwerking en
afronding van het betreffende werkspoor plaats. De resultaten van de verschillende werksporen worden
gebundeld in een concept eindrapportage die ter besluitvorming wordt voorgelegd.
Centrale bijeenkomsten
In de aanpak zijn een aantal centrale bijeenkomsten over de 4 werksporen heen gehouden. In de aanpak is
gewerkt met twee slagen. De eerste gaat om het identificeren van de belangrijkste keuzes, de tweede gaat om het
verder concretiseren en uitwerken op basis van deze keuzes. Concreet gaat het dan om de volgende
bijeenkomsten:
 1 kennismakings- en startbijeenkomst met de projectgroep. In deze bijeenkomst (d.d. 14
november) zijn op basis van voorliggend plan van aanpak samenwerkingsafspraken gemaakt
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(finetuning planning, inplannen afspraken en bijeenkomsten, afspraken over benodigde documenten).
Daarnaast was de bijeenkomst ook gericht op het verkennen van het ambitieniveau van de
gemeenschappelijk te vormen organisatie (aan de hand van 3 scenario’s: laag, midden, hoog
ambitieniveau).
bijeenkomsten met de stuurgroep. Met de stuurgroep zijn regelmatig overleggen gevoerd over
tussenstappen in het proces en ter voorbereiding van de vervolgstappen. .
ambtelijk overleg bijeenkomsten. Het ambtelijk overleg fungeerde als de projectgroep voor dit
traject en is wekelijks bijeengekomen.
Raadsklankbordgroep en Radenconferentie. Met de raadsklankbordgroep is een
startbijeenkomst gehouden. Vervolgens is een Radenconferentie gehouden om de belangrijkste opties
en scenario’s te bespreken. Daarna is in de Raadsklankbordgroep het conceptrapport besproken.
Tussentijds zijn informerende en consulterende bijeenkomsten voor de raadsleden georganiseerd.
Overleggen met de BOR. Het overleg met de BOR krijgt vorm doordat een vertegenwoordiging van
de BOR aanschuift bij de bijeenkomsten van het ambtelijk overleg. Daarnaast is apart overleg met de
BOR gevoerd door de WOR-bestuurder.
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H.

Organisatieopzet (detaillering van
paragraaf 5.5) en effect op
gemeentelijke organisaties

In paragraaf 5.5 is in samengevatte vorm een doorkijk gegeven naar een mogelijke organisatieopzet van de
gemeenschappelijke organisatie. In deze bijlage is een meer gedetailleerde uitwerking opgenomen.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de structuur, aansturing, bedrijfsvoering, huisvesting, uitgangspunten
voor cultuur en werkwijze van de gemeenschappelijke organisatie en tot slot uitgangspunten voor het
plaatsingsproces om de GR te bemensen.
Hoofdstructuur van de gemeenschappelijke organisatie
Om tot een hoofdstructuur voor de gemeenschappelijke organisatie te komen zijn in diverse ambtelijke
bijeenkomsten uitgangspunten voor de opzet van de nieuwe organisatie verkend. De belangrijkste
uitgangspunten zijn:
 Eén organisatie. Het creëren van een organisatie met zo min mogelijk schotten, waarin primair
gehandeld wordt vanuit het collectief aan opgaven. Niet de afdelingsbelangen maar het
organisatiebelang staat voorop. Verkokering wordt tegengegaan. De organisatie is maximaal flexibel.
 Programmatisch werken. De organisatie is zo ingericht dat de strategie- en beleidsdoelstellingen
maximaal in samenhang gerealiseerd kunnen worden. Niet de beleidssectoren vormen het
uitgangspunt voor ordening, maar de programma’s. De organisatie stimuleert dat medewerkers over
beleidssectoren heen inzetbaar zijn. Programmasturing geldt als leidende principe voor de te bouwen
gemeenschappelijke organisatie. Bij de inrichting van de gemeenschappelijke organisatie is de realisatie
van de inhoudelijke programma’s leidend. Er wordt gekozen voor een platte flexibele
netwerkorganisatie met minder harde schotten.
 Platte organisatie met verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Er wordt uitgegaan van
een platte organisatie met zo min mogelijk hiërarchische lijnen. De organisatie gaat uit van
taakvolwassen en zelfsturende medewerkers die zoveel mogelijk zelf en in onderlinge afstemming
verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van de beoogde doelen. De organisatie bestaat uit een
combinatie van specialisten en generalisten.
 Samenwerking. De organisatie is gericht op ‘wij’ in plaats van ‘wij-zij’, zowel binnen de
gemeenschappelijke organisatie als in samenwerking met de gemeentelijke organisaties. De organisatie
zoekt proactief de samenwerking met de gemeenten op.
Bovenstaande uitgangspunten gelden voor alle 3 de scenario’s.
Wij kunnen ons voorstellen dat bij scenario 1 gelet op de beperkte omvang van de organisatie alle medewerkers
in 1 pool gegroepeerd worden. Bij scenario 2 en 3 zal omwille van de omvang / span of control van de
organisatie en ook om medewerkers een thuis gevoel bij een directe groep collega’s te geven, wel een groepering
van medewerkers plaats moeten vinden. Wij kunnen ons voorstellen dat er in deze scenario’s gegroepeerd
wordt naar competenties en type werkzaamheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een pool met
programmamanagers, een pool met beleidsmedewerkers, een pool met projectleiders en een pool met
belangenbehartigers.
Aansturing van de gemeenschappelijke organisatie
De eindverantwoordelijkheid voor het functioneren en voor de resultaten van de gemeenschappelijke
organisatie ligt bij een directeur. Gelet op de omvang van de opgaven, de benodigde tijdsinvestering (zeker in de
eerste jaren), de benodigde competenties (sterke externe oriëntatie) en om de schijn van
belangenverstrengeling tegen te gaan, kunnen wij ons voorstellen dat gekozen wordt voor een onafhankelijke en
volledig voor de gemeenschappelijke organisatie inzetbare directeur (en daarmee dus bijvoorbeeld niet 1 van de
gemeentesecretarissen ook de rol van eindverantwoordelijke te geven voor de gemeenschappelijke organisatie
te geven). De rol van deze directeur is in opzet en zwaarte vergelijkbaar met de rol van gemeentesecretaris. De
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directeur is nevengeschikt aan de gemeentesecretarissen. De directeur wordt aangesteld en beoordeeld door het
Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke organisatie.
De directeur wordt voor de hiërarchische aansturing van medewerkers, te weten personeelszorgtaken
(bijvoorbeeld het voeren van de jaargesprekken en voor coaching van medewerkers) en capaciteitssturing,
ondersteund door één of meerdere senior medewerkers (senior in competenties, niet per definitie in leeftijd).
Zij vervullen deze rol naast hun reguliere inhoudelijke werkzaamheden voor een beperkt deel van hun tijd.
De directeur wordt voor de functionele (inhoudelijke) aansturing van medewerkers ondersteund door een
aantal senior programmamanagers (bijvoorbeeld 1 per domein). De senior programmamanagers hebben in
principe geen personeelszorgtaken en kunnen zich dus volledig op de inhoud richten (tenzij er bewust voor
gekozen wordt om de functionele en hiërarchische aansturing bij 1 functie te combineren).
De directeur, de senior medewerkers verantwoordelijk voor de hiërarchische aansturing en de senior
programmamanagers verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing, voeren periodiek overleg om inhoud,
capaciteit en personeelszorg op elkaar af te stemmen. Onderstaand figuur laat de voorgestelde
managementstructuur van de nieuwe organisatie grafisch zien.

Directeur

Groep
programmamanagers die
sturen op
inhoud

1 of meerdere (afhankelijk van
gekozen model) pools met
medewerkers

Groep senior
medewerkers
die sturen op
capaciteit en
personeelszorg

De benodigde formatieve managementcapaciteit differentieert per voorgesteld organisatiemodel:
 Scenario 1 (minst verregaande scenario): 1,0 fte directeur en 0,5 fte voor de hiërarchische aansturing
van medewerkers. De directeur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van medewerkers.
 Scenario 2 (midden scenario): 1,0 fte directeur en 2,0 fte overige managementcapaciteit.
 Scenario 3 (meest verregaande scenario):1,0 fte directeur en 3,0 fte overige managementcapaciteit.
De organisatie kent dus naast de directeur geen fulltime managers.
In de financiële paragraaf worden de consequenties van de bedrijfsvoering toegelicht. Geconcludeerd wordt dat
een bredere heroriëntatie op de bedrijfsvoering randvoorwaardelijk is voor een efficiënte oprichting van de
gemeenschappelijke organisatie.
Huisvesting
Ongeachte de keuze voor een scenario moeten medewerkers van de nieuwe gemeenschappelijke organisatie de
mogelijkheid hebben elkaar te treffen en onderling uit te wisselen. Zeker in de opstartfase (2 – 3 jaar) is
frequent onderling contact tussen medewerkers essentieel (niet alleen vanuit het oogpunt van vakinhoudelijke
afstemming maar ook om een gemeenschappelijke cultuur te kunnen vormen). In ieder geval in deze
opstartfase is gemeenschappelijke huisvesting derhalve essentieel.
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Met de oprichting van de GR zal de totale formatie slechts beperkt stijgen. Voor een belangrijk deel gaat het
over het herplaatsen van medewerkers. In eerste instantie moeten oplossingen voor huisvesting dan ook
gezocht worden binnen de huidige huisvesting (slim gebruik maken van faciliteiten binnen de huidige locaties).
Werkwijze en cultuur
De beoogde cultuur van de gemeenschappelijke organisatie betreft niet de optelsom van de cultuur van de
deelnemende gemeenten. De gemeenschappelijke organisatie heeft door de aard, de rol en het karakter een
eigen cultuur. In verschillende bijeenkomsten zijn wenselijke cultuurelementen geïnventariseerd. Onderstaand
een impressie van mogelijke kenmerken:

Open /
transparant

Communicatief

Betrouwbaar

Resultaatgericht

Wendbaar

Pro-actief

Innovatief

Slagvaardig

Benaderbaar
Samenwerkingsgericht

Durf / Lef

Besluitvaardig

In de bouwfase van de nieuwe organisatie zal er betekenis worden gegeven aan deze begrippen, niet door een
apart cultuurprogramma maar vooral door vanuit de inhoud van het werk de gewenste cultuur te stimuleren.
Samenspel GR met gemeenten
Het gewenste samenspel tussen de gemeenschappelijke organisatie en de 4 gemeenten kan als volgt getypeerd
worden: ‘De gemeenschappelijke organisatie en de deelnemende gemeenten zijn gelijkwaardig en
complementair aan elkaar. Ze versterken elkaar daar waar mogelijk en werken naast elkaar in plaats van tegen
elkaar. Er is nauwe interactie tussen de gemeenschappelijke organisatie en de gemeenten waarbij ‘wij’ in plaats
van ‘wij-zij’ het uitgangspunt is. De relaties tussen individuen van beide organisaties zijn ‘warm’, deze warme
relaties worden gefaciliteerd. Er wordt samengewerkt op basis van wederzijds respect waarbij de verschillende
organisaties elkaar succes gunnen. Het organiseren van een goed samenspel is een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid. De gemeenschappelijke organisatie zorgt voor een gelijk bedieningsniveau aan alle
deelnemende gemeenten en heeft respect voor het verschil in identiteit van deze gemeenten (dorpsgericht
werken). De gemeenschappelijke organisatie zoekt een balans tussen:
 Voldoende afstand tot de 4 gemeenten om de opdracht in vrijheid uit te kunnen voeren.
 Voldoende nabijheid tot 4 de gemeenten (warme relaties, relatie gebaseerd op vertrouwen, voorkomen
te sterke bureaucratische relaties).’
Effect vorming samenwerkingsverband op gemeentelijke organisaties
Tijdens de raadsbijeenkomst is de vraag gesteld of we kunnen laten zien van de totale capaciteit bij de
gemeenten wat beleidscapaciteit en wat uitvoerende capaciteit is. Ambtelijk is de reactie gegeven dat we wel een
beeld kunnen laten zien afgeleid van het rapport van Berenschot (van 2012) doch dat dit een grof beeld is dat in
een latere fase verfijnd kan worden.

97

Onderstaand treft u de extra informatie aan. We benadrukken dat de gegevens in de tabel grofmazig zijn.
Detaillering moet in business case meegenomen worden.
De cijfers uit het rapport Berenschot (juli 2012) laten zien wat er aan capaciteit overblijft als de uitvoerende
capaciteit in mindering wordt gebracht op de totale capaciteit. Indien daarna de capaciteit voor bedrijfsvoering
en de capaciteit voor management in mindering wordt gebracht, resteert de gevraagde beleidscapaciteit (vet
afgedrukt in de tabel). Voor Noordwijkerhout is een aanname gedaan (gegevens 2014).
De formatie per gemeente verschilt bijv. ivm:
-

Die gemeenten die regiegemeenten zijn, hebben diverse taken uitbesteed en/of geprivatiseerd bijv. op
het gebied van Openbare Werken/Openbare Ruimte (denk aan de Meerlanden, de Maregroep enz.); zie
het grote verschil bij Teylingen tov de andere gemeenten

-

Verschillen in organisatorische opzet bijv. hoeveelheid management

In onderstaande tabel is het effect van de vorming van het samenwerkingsverband op de huidige gemeenten
weergegeven. Onderstaande gegevens zijn uitgedrukt in fte.
in fte
Totale formatie
Netto formatie volgens
Berenschot (minus
uitvoering), waarvan:
-formatie uitvoering
bedrijfsvoering
-formatie management
-resteert formatie
beleidscapaciteit

Inbreng in
samenwerkingsverband
- scenario 1*
- scenario 2**
- scenario 3**

Teylingen
205
131

Noordwijkerhout
80
60

Lisse
99
79

Hillegom
92
65

53

15

18

20

20

4

9

9

58

41

52

36

3-4
12-13
17-19

3-4
11-12
17-19

3-4
10-11
19-21

98

3-4
11-12
18-20

totaal
476
335

187

ca 15
ca 52
ca 83

I.

Advies Universiteit Leiden

“Procesbegeleiding Adviestraject gemeenten in de Bollenstreek bij het
opstellen van een Gemeenschappelijke Regeling”

Prof. Dr. B. Steunenberg & prof. Dr. W. Voermans
Instituut Bestuurskunde en Afdeling Staats- en bestuursrecht

Februari 2014
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T.a.v. Juul Covers
Gemeente Teylingen

Leiden, 10 februari 2014

Betreft: analyse en advies traject gemeenschappelijke regeling gemeenten Bollenstreek
Geachte Heer Covers
In november 2013 heeft u ons de opdracht verstrekt tot een ‘Procesbeleiding Adviestraject Duin- en
Bollenstreek gemeenten bij het opstellen Gemeenschappelijke Regeling’. Bijgaand treft u onze
voorlopige waarnemingen en daarop gebaseerde aanbevelingen aan voor uw bijeenkomsten eind
januari. De bevindingen zijn voorlopig omdat vooralsnog geen definitieve keuze is gemaakt voor een
van de mogelijke modaliteiten van de gemeenschappelijke regeling. De bijgevoegde aanbevelingen
strekken er dan ook toe u behulpzaam te zijn bij het maken van de nadere keuzen binnen de aan u
voorgelegde scenario’s en modaliteiten voor een gemeenschappelijke regeling.
Naar een intensievere samenwerking: gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten in de
Bollenstreek
De vier Bollenstreek gemeenten, Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout, hebben vanaf het
begin van 2013 gewerkt aan het voornemen om de reeds bestaande samenwerking verder te
intensiveren. Op 2 oktober 2012 zijn daartoe in de betrokken raden moties aangenomen. Daarbij is
uitgesproken dat de inhoud in strategische zin aan de orde moet komen. In een raadconferentie, die
op 14 februari 2013 heeft plaatsgevonden, is nader gediscussieerd over de inhoudelijke en
strategische inzet van de samenwerking. Dit heeft geresulteerd in 36 strategische
samenwerkingsafspraken op de volgende vijf domeinen:
1.
Openbare Orde en Veiligheid.
2.
Zorg, Welzijn, Jeugdbeleid.
3.
Economische Zaken.
4.
Ruimtelijke Ordening.
5.
Infrastructuur.
In het najaar 2013 zijn nadere stappen gezet. De gemeenten hebben besloten stappen te zetten naar
een meer onomkeerbare en niet-vrijblijvende samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke
regeling. Ook de gemeente Noordwijk heeft aangegeven constructief te zullen blijven samenwerken
en de inhoud van die samenwerking te blijven ondersteunen. De gemeente Noordwijk heeft er op dit
moment voor gekozen niet deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling. De gemeente
Katwijk gaat niet aansluiten, maar blijft wel geïnteresseerd en betrokken.
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Voor het opstellen van de gemeenschappelijke regeling is ondersteuning gezocht bij een extern
bureau dat de projectgroep die binnen de gemeenten is gevormd gaat begeleiden. Die begeleiding
van het externe bureau – in dit geval Pricewaterhouse/Coopers Advisory N.V. – PwC – verloopt langs
twee sporen:
Spoor 1
1.
Analyse op hoofdlijnen van de samenwerkingsafspraken, waarbij onderscheid wordt gemaakt
naar lokale en bovenlokale (op het niveau van de Bollenstreek) taken.
2.
Financiële analyse op hoofdlijnen.
3.
Analyse van de te vormen organisatie op hoofdlijnen, inclusief de consequenties voor de
gemeentelijke organisaties.
Spoor 2
1.
Juridische contouren van de gemeenschappelijke regeling
Procesbegeleiding Leiden
We spraken in november 2013 af dat de Universiteit Leiden procesbegeleiding zou bieden bij het
traject naar de gemeenschappelijke regeling in de vorm van meedenken, meelezen en commentaar
bij het opstellen van deze gemeenschappelijke regeling zoals voorzien in het project. Daartoe
hebben we gesprekken gevoerd met de stuurgroep, zijn we aanwezig geweest bij wethouders- en
een raadsconferenties die er toe strekten inspiratie op te doen voor voorstellen voor scenario’s en
modellen voor een gemeenschappelijke regeling. Daarover hebben we verschillende gesprekken
gevoerd met het projectbureau en hebben we een eerste concept Contourennotitie Strategie- en
Beleidsorganisatie Duin- en Bollenstreek schriftelijk becommentarieerd op 6 januari 2014 en
daarover weer een gesprek gehad met het projectbureau.
Op 22 januari hebben wij vervolgens aan de stuurgroep en de klankbordgroep een voorlopig
advies gegeven over onze algemene indruk ten aanzien van het proces en het concept
Contourennotitie Strategie- en Beleidsorganisatie Duin- en Bollenstreek zoals opgesteld
door het projectbureau.
Op 31 januari 2014 is door het projectbureau de Contourennota samenwerking in de
Bollenstreek vastgesteld, op basis van het eerdere concept Contourennotitie Strategie- en
Beleidsorganisatie Duin- en Bollenstreek, verschillende gesprekken en bijeenkomsten en
ons voorlopige advies.
Ons huidige advies bouwt voort op het eerder uitgebrachte voorlopige advies van 22 januari
jl.
I Algemene observaties
1. Het proces naar de intensievere samenwerking van de gemeenten in de Bollenstreek is over
verschillende schijven gelopen. Aanvankelijk waren er vijf tot zes partners (Noordwijk en Katwijk) in
het proces van gesprekken over nauwere samenwerking betrokken. Daarbij zijn in de afgelopen
jaren verschillende vormen besproken, uiteenlopend van fusie van gemeenten tot lichte vormen van

101

overleg. In het huidige proces worden stappen beoogd naar een onomkeerbare, niet vrijblijvende
vorm van samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Die voornemens zijn
duidelijk herkenbaar in het huidige traject. Tegelijkertijd constateren wij dat over de beoogde aard
van de samenwerking verschillende indrukken en voorkeuren bestaan, ook tussen de gemeenten.
Dat vertaalt zich door in de wijze waarop die deelnemers dan wel gemeenten aan het proces
deelnemen. Sommige gemeenten die eerder voorstander waren van een fusie staan – dat spreekt
voor zich – anders in het proces dan gemeenten die een iets lossere vorm van samenwerking
voorstonden. Verder speelt een rol dat enkele van de gemeenten die oorspronkelijk mee
onderhandelden over intensievere vormen van samenwerking in een betrekkelijk laat stadium—in
een van de gevallen oktober jl.—hebben aangegeven niet te willen meedoen aan een besluit om te
komen tot een gemeenschappelijke regeling. Deze procesgang vergroot de onzekerheid onder de
resterende deelnemers over vooral de aard en het nut van de samenwerking en is de behoefte
toegenomen aan heldere informatie over de vragen die men heeft. Onder de vier gemeenten die de
gemeenschappelijke regeling (GR) willen aangaan is, naar onze waarneming, nog steeds een grote
belangstelling voor verdere, intensieve samenwerking. Geen van de vier gemeenten zou nu op haar
schreden willen terugkeren. Wel is er grote behoefte om over de volgende aspecten meer te weten:
a. Waarom wordt de GR aangegaan? Meer in het bijzonder gaat het dan om de baten van de
samenwerking (‘waartoe doen we dit en wat zijn de voordelen voor de burger?’). Dit is vooral
van belang om in de eigen gemeente, tegen de achtergrond van de eigen lokale politieke en
sociaal-economische situatie, maar ook de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, goed
voor ogen te hebben en te uit kunnen leggen waarom de samenwerking belangrijk is en een
bijdrage levert aan de welvaart en het welzijn van burgers in de streek.
b. Wat is de precieze betekenis van de GR? Hierbij gaat het om vragen over de bevoegdheden
die in het kader van de samenwerking worden overgedragen, de inbreng door de
verschillende gemeentebesturen en gemeenteraden, de zeggenschap en de
verantwoordingsrelaties door de GR, en, tot slot, de wijze waarop democratische legitimiteit
in de GR wordt verankerd.
c. Wat zijn de precieze gevolgen/opbrengsten van de samenwerking voor de bestaande
organisaties in de vier, aan de samenwerking deelnemende gemeenten? Daarbij zijn vooral
de budgettaire gevolgen van belang (in hoeverre kan door samenwerking efficiënter worden
gewerkt en hoe worden de kosten onder de deelnemers verdeeld?), de gevolgen voor het
personeel dat werkzaam is in de verschillende gemeentekantoren (in hoeverre zijn straks
bepaalde functies niet meer nodig, dan wel is sprake van frictiekosten?), en welke taken
worden niet overgeheveld en blijven onderdeel van de bestaande, lokale politiek en het
gemeentelijke apparaat (en voor zover die natuurlijk ook al niet onderdeel zijn van een al
bestaande gemeenschappelijke regeling)?

Nu zijn dit vragen die spelen bij het aangaan van iedere GR, maar in het geval van de overwogen GR
voor de Bollenstreek dwingen ze te meer omdat het proces de afgelopen twee jaren verschillende
standen heeft gekend (met verschillende antwoorden op het waarom en hoe) en er partners hebben
afgehaakt (die mogelijk voor sommige gemeenten in het project mede reden waren om meer dan
wel minder enthousiast te zijn over samenwerking). Dit vertaalde zich naar onze waarneming in
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blijvende informatiehonger over het waarom van de GR en een grote behoefte aan informatie over
de precieze inschatting van de effecten van de GR.
De Contourennota samenwerking in de Bollenstreek van 31 januari 2014 geeft duidelijke
antwoorden op deze vragen, al kunnen die antwoorden natuurlijk niet de verschillen in
positie en belangen van de verschillende gemeenten wegnemen. Het is nu in ieder geval
veel duidelijker in welke regeling, onder welke voorwaarden en met welke mogelijke effecten
men in de gemeenschappelijke regeling (GR) in stapt. De gezamenlijke ambitie is hoog:
intensieve samenwerking op 36 onderdelen. We vinden het daarom ook verstandig dat er bij
deze stand van zaken voor is gekozen de GR volgens een groeimodel in te richten en ook
differentiatie in intensiteit van samenwerking binnen de vijf beleidsterreinen aan te brengen.
Dit verhoogt de kansen op een soepele samenwerking, zeker in de aanloopperiode.
2. Het traject ingegaan per 2 oktober 2013 en af te ronden eind januari 2014 lijkt onder enige
tijdsdruk te staan. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zijn ook relatief dichtbij hetgeen
natuurlijk wat minder beweegruimte geeft voor lokale politici. Immers, het nemen van ingrijpende
beslissingen in het zicht van de verkiezingen is altijd lastig en ook politiek risicovol (in termen van
uitlegbaarheid en herkiesbaarheid).
3. Door te kiezen voor een—begrijpelijke en verstandige—gedeeltelijke ‘bottum-up’-aanpak bij het
inrichten en schetsen van de contouren voor de gemeenschappelijke regeling is er nog minder tijd
voor de partners om te spreken over de details van het waarom en de gevolgen de GR. Er wordt
begrijpelijkerwijs tot aan midden januari 2014 gesproken over modaliteiten van meer en minder
intensieve GR’s en over scenario’s. Scenario’s en modaliteiten die allemaal ook kleine variaties op de
vraag naar het waarom en hoe van de GR met zich brengen. De gevolgen van die scenario’s en
modaliteiten kunnen ook slechts modelmatig—dat wil zeggen, op basis van normbedragen die op
basis van andere gemeenten dan wel andere GR-en, kunnen worden afgeleid en het hanteren van
een aantal vast aannames, waaronder die over de frictiekosten—worden begroot. Deze, naar ons
inzicht juiste, aanpak is evenwel niet bij machte om op dit moment de hoge mate van
informatieprecisie te genereren die de partners, met de verkiezingen in aantocht, nodig achten om
een beslissing te kunnen nemen.

II Observaties bij de Hoofdlijnenrapportage gemeenschappelijke organisatie Duin- en Bollenstreek
(daar mede begrepen de uitkomst van de Raadsledenbijeenkomst Bollenvier)
De keuze voor de scenario’s blijkt lastig en er blijken onder de deelnemers verschillende beelden te
bestaan. Uit de verschillende deelsessie van de Raadsledenbijeenkomst komen een aantal punten
naar boven die voor de verdere procesgang van belang zijn:
1. Er wordt onder raadsleden getwijfeld wordt tussen scenario 1 (slechts samenwerking op
strategische taken) en scenario 2 (strikte interpretatie van de 36 gemaakte
samenwerkingsafspraken). Dat is op zich niet vreemd, maar wat wel opvallend is dat kennelijk
sommige gemeenteraadsleden een voorkeur blijken te hebben voor scenario 1 om op deze manier
‘niet over het graf te regeren’. Daarmee blijken de aankomende raadsverkiezingen een rol te spelen
in het lopende proces.
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2. Om te kunnen kiezen is er – als gezegd – kennelijk een grote behoefte om de personele,
organisationele en budgettaire consequenties te kennen. De modelmatige doorrekening van de
scenario’s roept daarbij veel vragen op. Vooral de consequenties die GR-modaliteiten hebben voor
de gemeentelijke taken geven aanleiding tot discussie. Daarbij speelt ongetwijfeld de door het
kabinet ingezette decentralisatie van sommige (jeugd)zorgtaken naar de gemeenten en de
verwachting dat daarvoor onvoldoende middelen zullen zijn een rol.
3. De onderzoekers constateren dat verdere samenwerking efficiencywinst zal opleveren. Daarbij
wordt een percentage van 15% genoemd op basis van ervaringen bij andere vormen van
samenwerking. Die winst moet verder worden geconcretiseerd in een nog op te stellen ‘business
plan’ voor de samenwerking. Dat vergt een nadere en gedetailleerde analyse van de omvang en
organisatie van de samenwerking. Daarbij zullen verschillende aspecten verder uitgewerkt moeten
worden, waaronder bijvoorbeeld huisvesting. In dat kader dringen wij aan om op een ‘slimme’ en
pragmatische aanpak, vooral wat betreft het gebruik van de bestaande infrastructuur en
organisaties.
4. De samenwerking tussen de vier gemeenten was mede gemotiveerd door het idee dat het samen
optrekken in het maken van strategische keuzes en het gezamenlijk uitdragen van die keuzes in
andere bestuurlijke gremia (waaronder andere, bestaande samenwerkingsverbanden zoals Holland
Rijnland), de positie van de Bollenstreek doet versterken. Die versterking van de regio laat zich
minder goed in harde euro’s uitdrukken, maar heeft, op termijn, wel een reëel effect op de inwoners
van deze streek. Aan die effecten is minder aandacht gegeven. Tegelijkertijd betekent het ook dat de
samenwerking niet alleen in termen van directe, financiële besparingen moet worden gezien, maar
ook in termen van kansen voor de regio om door samenwerking een grotere invloed te hebben op
processen waarbij ook andere, externe stakeholders een rol spelen.
5. Er lijkt wel enige consensus zich af te tekenen over de juridische vorm waarin de GR gegoten zou
kunnen worden. Men ziet een Algemeen Bestuur voor zich waarin iedere gemeente gelijkwaardig is
vertegenwoordigd en hun stemgewicht te baseren op het inwonertal van de gemeente (mogelijk
volgens het gewichtenstelsel van de Gemeentewet). Er lijkt ook overeenstemming over de inrichting
van het Dagelijks Bestuur: de voorkeur gaat uit naar een compact Dagelijks Bestuur, bestaande uit
vier wethouders en een burgemeester (voorzitter en tevens portefeuillehouder OOV).
Adviescommissies lijken niet direct gezocht, al ziet men er het nut wel van in (zeker op termijn).
6. Waar het betreft de discussie over organisatie en taken gelden de observaties en overwegingen
die we ook onder punt 2. bespraken. Bij de discussie over deze aspecten valt wederom de behoefte
aan nadere precisering van de waarom-vraag en die naar de consequenties van de GR op. Duidelijk is
dat er weinig animo bestaat voor scenario 3 dat ook is voorgehouden, zijnde het model waarin zelfs
buiten de 36 gemaakte samenwerkingsafspraken wordt samengewerkt.
7. Er lijken aarzelingen te bestaan om op alle vijf de domeinen op dezelfde wijze met de zelfde
intensiteit samen te werken. De ‘one-size-fits-all’-benadering van de scenario’s lijkt ter discussie te
staan. Zo is er al een goed lopende samenwerking op het OOV-terrein, zij het met andere partners
(Veiligheidsregio Hollands Midden), terwijl op de domeinen Sociaal Beleid en Economische Zaken
een intensieve strategische samenwerking lijkt te worden gewenst. Sinds het aangaan van de 36
samenwerkingsafspraken zijn er inmiddels ook weer zaken gewijzigd. Gezocht wordt kennelijk naar
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mogelijkheden om – bij behoud van intenties en afspraken – te komen tot een GR volgens de lijnen
van een groeimodel. Een soort tussengebied tussen scenario’s 1 en 2.
8. Er bestaat kennelijk behoefte om nadat de GR is aangegaan vingers aan de pols te kunnen houden
via monitoring en evaluatie.
III Aanbevelingen op basis van de observaties
Tegen deze achtergrond komen wij tot de volgende voorlopige aanbevelingen:
1. Probeer niet op korte termijn (dat wil zeggen in de aankomende weken) te komen tot een
definitieve GR. Temporiseer het proces, zeker nu voor enkele gemeenten de keuze tussen scenario 1
en 2 niet zozeer door de inhoud lijkt te worden bepaald, maar lijkt te worden ingegeven door
aankomende verkiezingen. De huidige Contourennota van 31 januari heeft hiervan goed nota
genomen. Door aan te sturen op een groeimodel met mogelijkheid van differentiatie binnen de
beleidsdomeinen wordt ruimte geboden. Ook ten aanzien van de planning van het
besluitvormingsproces komt het ons als verstandig voor dat er gekozen is een paar extra weken tijd
te nemen voor de definitieve besluitvorming. De nabijheid van de verkiezingen kan echter wel een
factor blijven.
2. Sluit een beginselovereenkomst af waarbinnen de hoofdkeuzes voor de inrichting van de GR nu
worden vastgelegd. Maak daarbij al wel een keuze voor de intensiteit van de samenwerking. Dat kan
betekenen dat er binnen de vijf domeinen in een verschillende intensiteit wordt samengewerkt. We
zijn blij te zien dat dit in de Contourennota van 31 januari gebeurt.
3. Reken de consequenties van die samenwerkingsvorm gedetailleerd door waarbij mede bezien
moet worden hoe de vier gemeenten op ‘slimme’ wijze de kosten op een aanvaardbaar niveau
kunnen houden. De definitieve nota geeft hierover, voor zover mogelijk, inderdaad uitsluitsel.
4. Investeer in het verhaal van de GR: het waarom. Deel dit met de gemeenten en neem dit mee in
de verkiezingen en het proces om tot een GR te komen.

Wij zijn graag bereid deze observaties en aanbevelingen nader toe te lichten.

Met hartelijke groet,

Prof. dr. B. Steunenberg en prof. dr. W. Voermans
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