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 Griffie Elma Hulspas - Jordaan   

Nr.     3. Bestuur\3840  

B&W-besluit    

Uitwisseling    

Raad    04-04-2013 

Agendanummer   5 

 

Onderwerp:  

Uitkomsten raadsledenconferentie 14 februari 2013 en vervolgopdracht aan de 

stuurgroep 

 

 

Wij stellen voor:  

1. uit te spreken dat hetgeen beschreven is in de eindrapportage van Blaauwberg 

van 28 februari 2013 bestaande uit: 

- de strategische samenwerkingsafspraken aangepast aan de conclusies van de 

broeisessies; 

- de aangepaste slotverklaring inclusief toelichting over de status van de 

teksten; 

- de positionpapers 

- en de verslagen van de vijf broeisessies  

de uitkomst is van de raadsledenconferentie van 14 februari 2013; 

2. uit te spreken deze uitkomsten van de conferentie te zien als handelingskader 

voor de intensivering van de strategische samenwerking; 

3. te besluiten de uitkomsten te gebruiken als vervolgopdracht aan de stuurgroep 

om o.a. de domeinen uit te werken naar samenwerkingsvormen, conform de 

bijgevoegde bestuursopdracht; 

4. deze uitwerking aan de gemeenteraden aan te bieden zodat bespreking mogelijk 

is nog vóór de zomer van 2013 en besluitvorming in de individuele raden uiterlijk 

1 oktober 2013; 

5. te besluiten de huidige klankbordgroep voort te zetten tot aan de besluitvorming 

in de individuele gemeenteraden zoals beschreven in punt 4. 

 

Doelstelling:  

De uitkomsten van de raadsledenconferentie te borgen middels openbare 

besluitvorming in de individuele gemeenteraden en de uitkomsten te gebruiken als 

vervolgopdracht aan de stuurgroep (zoals aangegeven in de slotverklaring) om de 

domeinen uit te werken naar samenwerkingsvormen zodat bespreking in de 

individuele gemeenteraden nog vóór de zomer van 2013 mogelijk is en 

besluitvorming uiterlijk 1 oktober 2013. 
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Aanleiding en context:  

 Op 6 juli 2012 verscheen het rapport “Bestuurlijke Toekomst Duin- en 

Bollenstreek” van bureau Berenschot, gemaakt in opdracht van de gemeenten 

Noordwijk, Hillegom, Teylingen en Lisse.  

  Op 2 oktober 2012 is dit rapport in de afzonderlijke raden besproken en per 

raadsuitspraak is afgesproken om tot een verdere intensivering van de 

intergemeentelijke samenwerking te komen.  De wens is uitgesproken om in 

een gemeenschappelijke raadsledenconferentie nader te discussiëren en zo 

mogelijk afspraken te maken over de inhoudelijke inzet van die samenwerking: 

de gezamenlijke strategische opgaven van de betrokken gemeenten voor een 

periode van tien tot vijftien jaar. 

 Er werd een selectie aangegeven van een vijftal domeinen waarop de 

strategische samenwerking betrekking moet hebben: openbare orde en 

veiligheid, ruimtelijke ordening, infrastructuur, economische zaken en het 

sociaal domein.  Die opgaven zijn voor een vijftal beleidsterreinen in beeld 

gebracht in ‘position papers’. 

 De gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft daarop laten weten zich in deze 

benadering te kunnen vinden en te participeren.  

 Op 14 februari 2013 kwamen de gemeenteraadsleden van Hillegom, Lisse, 

Noordwijk, Teylingen en Noordwijkerhout in een gezamenlijke 

‘Valentijnsconferentie’ bijeen. Na bespreking van de ‘position papers’ in aparte 

broeisessies zijn de meningen gepeild over de voorliggende afspraken en de 

concept-slotverklaring. De aanwezige gemeenteraadsleden hebben zich in 

overgrote meerderheid positief uitgesproken. 

 Afgesproken is dat de uitkomsten van de raadsledenconferentie een nadere 

legitimering nodig hebben. De conferentie was opiniërend, maar niet 

besluitvormend. De afspraken en slotverklaring zijn op aanwijzingen van de 

griffiers voor zover mogelijk aangepast aan de conclusies uit de broeisessies 

en samengebracht in de voorliggende eindrapportage. Vaststelling in de 

afzonderlijke raden is nu nodig.  

 

Het eindrapport van Blaauwberg bestaande uit: 

 de strategische samenwerkingsafspraken aangepast aan de conclusies van de 

broeisessies; 

 de aangepaste slotverklaring inclusief de toelichting over de status van de tekst; 

 de positionpapers; 

 en de verslagen van de vijf broeisessies  

is als bijlage bij dit raadsbesluit toegevoegd.  

 

Bespreking in de stuurgroep en de klankbordgroep 

Deze stukken zijn geagendeerd voor de vergadering van de stuurgroep van 7 maart 

2013 en de vergadering van de klankbordgroep van 13 maart 2013 waarbij de vraag 
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is gesteld of deze stukken recht doen aan de uitkomsten van de 

raadsledenconferentie zodat besluitvorming in de individuele raden mogelijk is.   

In de stuurgroep is tevens de uitwerking van de slotverklaring naar een 

bestuursopdracht geagendeerd en besproken. In de klankbordgroep is afgesproken 

dat deze bestuursopdracht deel uitmaakt van dit besluit en als bijlage wordt 

toegevoegd.  

De klankbordgroep stelt de raden voor te besluiten de huidige klankbordgroep voort 

te zetten tot aan de besluitvorming in de individuele raden zoals voorzien uiterlijk 1 

oktober 2013.  

Zowel de stuurgroep als de klankbordgroep heeft geconcludeerd dat de stukken ter 

besluitvorming kunnen worden voorgelegd aan de individuele raden op 4 april 2013. 

Aan uw raad wordt gevraagd zich uit te spreken conform het bovenstaande 

conceptbesluit. 

 

Urgentie: 

In de stuurgroep en klankbordgroep is afgesproken dat de raden gelijktijdig een 

besluit nemen op 4 april 2013. 

 

Namens de stuurgroep en klankbordgroep, 

 

L. Floor, voorzitter klankbordgroep, 

M. van Kampen, voorzitter stuurgroep. 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Rapport ‘De vijf Duin- en Bollengemeenten naar 2030’ Strategische samenwerkingsafspraken dd 28-02-2013 

- Bestuursopdracht: intensievere samenwerking in de Duin- en Bollenstreek; een studie naar 

samenwerkingsvormen dd 04-03-2013 

Informatie bij: mw. E. Hulspas-Jordaan, e.hulspas@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 204

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl


 

 

 
 


