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Inleiding 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart jongstleden hebben wij de toenmalige gemeenteraad 

geïnformeerd over de door de colleges van Burgemeester en Wethouders in de Duin- en Bollenstreek 

(Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom) opgestelde Regionale Uitvoeringsagenda en de 

daarin opgenomen topprioriteiten.  

 

Wij zijn van plan u na het zomerreces op een nog nader te bepalen wijze breder te informeren over de 

voortgang van de agenda en de wijze waarop wij van plan zijn in samenwerking met onze bestuurlijke 

en maatschappelijke partners daaraan uitvoering te geven.  

 

Wij hebben er behoefte aan u voor het zomerreces te informeren over een aantal ontwikkelingen.  

 

Uitvoeringsprogramma Duin- en Bollenstreek 

We gebruiken de zomerperiode om de bemensing van de ambtelijke en bestuurlijke 

samenwerkingsstructuur verder van grof naar fijn uit te werken. Nu in alle vijf samenwerkende 

gemeenten de colleges van Burgemeester en Wethouders in nieuwe samenstelling zijn gevormd 

kunnen in de zomerperiode afspraken worden gemaakt over de concrete invulling van de bestuurlijke 

samenwerkings- en overleggremia. Ambtelijk wordt deze periode gebruikt om in elk geval de 

sleutelrollen in de regionale samenwerking te bemensen. De vormgeving van de ambtelijke 

samenwerkingsstructuur vindt  plaats onder regie van het collectief van de vijf gemeentesecretarissen.  

 

Het uitvoeringsprogramma Economie 2023 - 2026, waarin alle vijf eerdergenoemde gemeenten 

deelnemen, is onderdeel (uitvoering) van de Regionale Strategische agenda Duin- en Bollenstreek en 

loopt daarmee voor op de andere sectorale onderwerpen, waarvoor nog een geconcretiseerd 

uitvoeringprogramma moet worden ontwikkeld.  

 

Het uitvoeringsprogramma Economie sluit aan op de zes topprioriteiten uit het uitvoeringsprogramma 

Duin- en Bollenstreek en zal een deel van deze prioriteiten ten uitvoering brengen.  

 

Het uitvoeringsprogramma Economie zal, - inclusief het daarvoor benodigde budget, - na de 

zomervakantie aan de vijf deelnemende gemeenteraden ter besluitvorming worden aangeboden. Het 

uitvoeringsprogramma Economie zal worden uitgevoerd door een triple helix organisatie. Op dit 

moment is die uitvoeringstaak belegd bij de Economic Board Duin- en Bollenstreek. 

 

Het uitvoeringsprogramma Economie is tot stand gekomen door verschillende werksessies met onze 

stakeholders en het bedrijfsleven, waarbij de insteek is het versterken van de economische 

samenwerking en de positie van de Duin- en Bollenstreek. 

 

Vervolg 



 

 

Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en komen zoals gezegd na het 

zomerreces uitvoerig bij u terug als het gaat om het informeren, maar ook het voorleggen van 

besluitvormende trajecten rondom de samenwerking in Duin- en Bollenstreek op de thema’s van de 

uitvoeringsagenda. 
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