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Bestuursopdracht: intensievere samenwerking in de Duin- en 

Bollenstreek; een studie naar samenwerkingsvormen.  
 

Inleiding 
In de Bollenvijf is het initiatief genomen voor een verdere intensivering van de intergemeentelijke 
samenwerking. Op 2 oktober 2012 is in de gemeenteraden van Teylingen, Lisse, Hillegom en 
Noordwijk per raadsuitspraak afgesproken dat daarbij allereerst de inhoud aan de orde moet komen, 
en wel in strategische zin: de gezamenlijke opgaven van de vijf gemeenten op vijf beleidsterreinen 
voor een periode van tien tot vijftien jaar. Noordwijkerhout heeft zich hier op een later tijdstip bij 

aangesloten. Deze inhoudelijke discussie is door de raden gevoerd tijdens de radenconferentie van 14 
februari 2013. 
 
De uitkomst van de radenconferentie is niet vrijblijvend en is ook niet het slot van de discussie. Deze 

bestuursopdracht beschrijft het vervolg: de uitwerking van de samenwerkingsvormen (ook wel 
aangeduid als modaliteiten) van samenwerking. Het vertaalt de wens van de raden in een concrete 
uitwerking van de colleges aan de stuurgroep. In de klankbordgroep is afgesproken dat de 

bestuursopdracht deel uitmaakt van het raadsbesluit.  
 
Het onderzoek gaat in op de volgende thema’s: 
 Openbare orde en veiligheid 
 Ruimtelijke Ontwikkeling 
 Economische Zaken en Toerisme 
 Infrastructuur 

 Sociale domein 
Daar waar relevant wordt binnen deze thema’s aandacht besteed aan Natuur, water en landschap. 
Ook wordt aandacht besteed aan het aspect duurzaamheid als leidraad binnen alle thema’s (zie 

Slotverklaring van de radenconferentie). 
 
Parallel aan dit traject loopt het traject van de decentralisatiebrief van de minister van Binnenlandse 

Zaken gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Afhankelijk van de uitkomsten van de 
parlementaire discussie hierover kan worden verwacht dat de colleges en raden een voorstel over het 
“congruente samenwerkingsgebied”, relevant voor de decentralisatie van rijkstaken op het sociale 
domein, zullen ontvangen. Mogelijk wordt daarin aangegeven dat daarover voor 31 mei 2013 
gerapporteerd dient te worden aan de minister van Binnenlandse Zaken. 
 
Doelen 

 

Wie Wat 

De gemeenteraden dragen 
op 

- om de afspraken van optimale samenwerkingsvormen te voorzien; 

- daarbij te putten uit de samenwerkingsvormen genoemd in het 

Berenschot‐rapport en aan te geven welke samenwerkingsvorm 

dan wel combinatie van samenwerkingsvormen - per afspraak 
operationeel het meest effectief is; 

- de samenwerkingsvormen te toetsen op hun 

toekomstbestendigheid en robuustheid in het licht van de 
financiële toekomst van het lokaal bestuur en in het licht van 
regelgeving van andere overheden; 

- voor 1 oktober 2013 een bestuurlijke reactie ‐ bestaande uit 

discussie en besluitvorming in de gemeenteraden van de Bollenvijf 
‐ op de samenwerkingsvormen mogelijk te maken; de uitwerking 

van de samenwerkingsvormen wordt daartoe aangereikt vóór het 
zomerreces van 2013; 

- per samenwerkingsthema te identificeren en te consulteren de 

relevante stakeholders en maatschappelijke partners – daaronder 

begrepen professionele organisaties als instellingen voor zorg en 
onderwijs, de veiligheidsregio, ondernemersverenigingen en 
bedrijven, bewonersorganisaties en (koepels van) verenigingen 
voor sport en cultuur. 
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Wie Wat 

 
De colleges willen 

 

- dat per beleidsterrein de samenwerkingsvormen worden 

beschreven die maximaal bijdragen aan de realisatie van de 
gestelde doelen en afspraken in de positionpapers zoals die door 
de gemeenteraden zijn vastgesteld (dd. 4 april 2013);  

- dat de samenwerkingsvormen uit het Berenschot-rapport daarbij 

een hulpmiddel zijn. Andere, niet genoemde 

samenwerkingsvormen of een combinatie van 
samenwerkingsvormen kunnen ook de best passende zijn;  

- dat de uit te werken samenwerkingsvormen aansluiten op de 

strategische ambities van het betreffende thema zoals verwoord in 
de afspraken in de position papers op dat thema;  

- dat per thema een keuze wordt gemaakt uit een aantal van te 

voren bepaalde samenwerkingsvormen die nader worden 
beschreven. In de beschrijving staat in ieder geval: 

 de voor- en nadelen van de samenwerkingsvorm; 
 kritische succesfactoren om de samenwerkingsvorm succesvol 

te laten zijn; 
 een weging van:  

o complexiteit van de samenwerkingsvorm 
o de democratische legitimiteit 
o de bestuurlijke slagkracht 

o de financiële consequenties en efficiencyvoordelen 
o doorlooptijd om tot operationalisering van de 

samenwerking te komen 

- dat er wordt beschreven of van een bestaande samenwerkings-

vorm op het betreffende thema gebruik kan worden gemaakt; 

- dat bij de uitwerking van de samenwerkingsvormen collegeleden 

en raadsleden worden betrokken, waarbij gedacht wordt aan 
dezelfde werkwijze/samenstelling als bij de gehouden broeisessies 
in het kader van de gehouden radenconferentie; 

- dat als onderdeel van het proces de betrokkenheid van het 

maatschappelijk middenveld, ondernemers en andere 
stakeholders en de inwoners (via een maatschappelijk debat) 
gewaarborgd is.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Resultaat op hoofdlijnen 
De raden ontvangen vóór het a.s. zomerreces een rapport met de uitwerking van de 
samenwerkingsvormen en  zijn in staat om vóór 1 oktober 2013 een weloverwogen besluit te nemen 
over de wijze waarop zij vorm en inhoud aan de intensievere samenwerking in de Bollenstreek geven.  
 
Resultaat randvoorwaarden (TGKIO) 

Tijd  
Einddatum is aanlevering vóór de aanvang van het zomerreces 2013.   

 
Geld  
Verdeelsleutel van de kosten is op basis van inwoneraantal (peildatum 1 januari 2012).  
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Kwaliteit  

De beschreven aanpak en het eindrapport moeten antwoord geven op de geformuleerde 
doelstellingen. 
 
Informatie  
Het is van belang dat er een permanente bewaking van de actualiteiten op rijks- en provinciaal niveau 
bestaat. Het kabinetsbeleid op het sociaal domein wordt thans in acties omgezet, waardoor keuzes in 
de gemeentelijke aanpak mogelijk beïnvloed worden door besluitvorming op Rijks- en/of provinciaal 

niveau. Daarnaast kan de discussie over de positie en rol van Holland Rijnland van invloed zijn.  
 
Organisatie 
De gemeentesecretarissen zijn ambtelijk opdrachtnemer voor het proces waarbij zij in nauw overleg 
optrekken met de regiocoördinatoren. De uitvoering van de bestuursopdracht wordt grotendeels “in 
eigen beheer gedaan”.  Voor procesbegeleiding en op ad hoc basis wordt een beroep gedaan op 

externe expertise. Bij de uitwerking is het in ieder geval van belang dat in het proces tenminste 
worden betrokken de beleidsmedewerkers en regiocoördinatoren van de onderscheidene gemeenten.  
 
Risico’s 

- De ambities zijn hoog en de tijd is zeer krap. Bij het vasthouden aan de deadline, zonder de 

ambities bij te stellen is het risico dat de kwaliteit van het product onvoldoende is.  

- Het staat vast dat de opdracht niet haalbaar is wanneer colleges en raden verlangen dat de 

vergadercyclus en aanlevering van stukken volgens vastgesteld schema plaatsvindt. Flexibiliteit 
van aanlevering van stukken en vergaderstructuur is vereist.  

- De reikwijdte van deze bestuursopdracht kan nog beïnvloed worden door de behandeling van de 

Slotverklaring en de gewijzigde positionpapers in de raden op 4 april 2013.  

- Mocht gemeente Katwijk besluiten deel te nemen aan het proces, dan kan dit een vertraging in 

het proces betekenen. De gemeenteraad van Katwijk zal immers ook de al door de vijf raden 

vastgestelde stukken moeten behandelen en omarmen.  

- De betrokkenheid van maatschappelijke partners en inwoners moet plaatsvinden onder een grote 

tijdsdruk. Het risico is dat deze consultatie te beperkt zal zijn om een representatief beeld te 
geven en volledig te zijn.  

- Dit alles vraagt om een strakke procesbegeleiding. 
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Bijlage: Uitgangspunten voor de offerte en het plan van aanpak voor de procesbegeleiding 
 
Uitgangspunt is dat de gemeenten de meeste werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren en dat voor 
de procesbegeleiding en het schrijven van het eindrapport een beroep wordt gedaan op bureau 
Blaauwberg die ook begeleiding heeft geleverd in het traject om te komen tot de position papers. 
De aanbieding/offerte inclusief een plan van aanpak van Blaauwberg geeft meer duidelijkheid over: 
 

Het beoogde resultaat 

- Een beschrijvende uitwerking van de inhoud van het product/rapport, en de aanpak om te komen 

tot het resultaat. 

- De wijze waarop het bureau, in samenspraak met de communicatieafdelingen van de verschillende 

gemeenten, komt tot een plan voor interne en externe communicatie, inclusief voortgangsbe-

richten aan provincie, Holland Rijnland en Katwijk 

- Een aanpak voor de consultatie van maatschappelijke partners, ondernemers en andere 

stakeholders en het informeren, consulteren van de inwoners (maatschappelijk debat).  
 

De planning 

- Het bureau wordt gevraagd om een realistische uitgewerkte planning aan te leveren om te komen 

tot een bespreekrijp rapport begin juni 2013, waarbij de kwaliteit gewaarborgd is.  
 
De kosten 

- De prijsaanbieding is op basis van een fixed price. In de aanbieding staat helder omschreven 

welke werkzaamheden vallen onder de scope van deze fixed price.  

- De prijsaanbieding heeft een geldigheid van 60 kalenderdagen 

- In de prijsaanbieding staat te lezen of de opgave in- of exclusief BTW en reis- en verblijfkosten is. 

 

De toegang en beschikbaarheid van relevante informatie/inzet ambtelijke capaciteit 

- De gemeenten dragen zorg voor de beschikbaarheid van overlegruimten.  

- Een duidelijke uiteenzetting over wie (bureau en/of gemeenten) voor welke werkzaamheden 

verantwoordelijk is, waarbij uitgangspunt is dat de werkzaamheden zoveel mogelijk door de 
gemeenten wordt verricht en het bureau zich beperkt tot de procesbegeleiding en het opleveren 
van het eindrapport op basis van de producten van de gemeenten.  

 
Inzet en taken  

- De gemeenten verwachten een korte uitwerking op in ieder geval de volgende onderdelen: 

 inzet nog in te stellen werkgroepen op de vijf thema’s; 
 terugkoppeling naar de klankbordgroep en stuurgroep (wie doet wat en op welke momenten, 

klankbordgroep en stuurgroep moet aangehaakt blijven);  

- De gemeentesecretarissen van de betrokken gemeenten zijn opdrachtnemer waarbij zij nauw 

samenwerken met de regiocoördinatoren.   

- De offerte geeft duidelijkheid over de capaciteit in uren die van de gemeenten en de ambtelijke 

organisaties wordt verwacht.  
 


