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Voortgang Realisatiekracht en bestuurlijke dialoog met Voorschoten

Geachte Raad,
Graag informeren we u over de voortgang van de bestuurlijke dialoog met gemeente Voorschoten
over de in het raadsbesluit ‘Realisatiekracht’ (18 juni) geformuleerde ambities.
Op woensdag 10 juli heeft gemeente Voorschoten het rapport ‘Regionaal organiseren vanuit de
publieke waarde van Voorschoten’ van Berenschot gepubliceerd. Het college van Voorschoten heeft
op 9 juli het college van Wassenaar bijgepraat over de uitkomsten van het onderzoek. Dit betekent
echter dat de bestuurlijke dialoog tussen beide colleges pas na het zomerreces kan worden gestart.
We willen u veelvuldig, actief en op tijd bij het proces betrekken, maar we dienen eerst het
gesprek met Voorschoten te voeren. Het is hierom nu nog te vroeg om uit te weiden over verdere
gevolgen.
Onderzoek Berenschot
Het bureau Berenschot heeft voor Voorschoten het volgende onderzocht: ‘Wat voor soort
organisatie is er nodig om de gemeentelijke taken en ambities te verwezenlijken inclusief de regie
en sturing op de samenwerkingsverbanden (formeel en informeel) voor Voorschoten (met in het
achterhoofd bestuurlijke zelfstandigheid en focus op de Leidse Regio)?’ Het onderzoek heeft geleid
tot een voorkeuspositie voor gemeente Voorschoten, namelijk: ‘Voorschoten als strategische
regiegemeente met focus op de Leidse regio waar opgavegericht gewerkt wordt.’ Om daar te
komen biedt Voorschoten ook een handelingsperspectief voor zichzelf. Voorschoten zal:
•
•
•
•

een gefaseerde aanpak kiezen
eerst het stapsgewijs verleggen van de focus naar de Leidse regio
kijken op welke onderwerpen een deel van de samenwerking al is belegd en waar
doorontwikkeling moet plaatsvinden
in toenemende mate opgavegericht werken

Op de website van Voorschoten vindt u het onderzoek van Berenschot (klik hier). Ook vindt u daar
een infographic van Voorschoten over het vervolgproces en het rapport van bureau Radar. Dit
bureau heeft voor het sociaal domein van Voorschoten de mogelijke gevolgen onderzocht van de
verlegging van de koers naar de Leidse Regio.
Vervolg
Wassenaar en Voorschoten dragen samen de verantwoordelijkheid om snel na het reces te komen
met een agenda en verdere duidelijkheid over het proces voor de komende tijd. Wassenaar en
Voorschoten streven ernaar om in oktober te communiceren over vervolgstappen om te komen tot
een gezamenlijk beeld over de samenwerking en de toekomst van Werkorganisatie Duivenvoorde
(WODV).

We zullen u nader informeren zodra meer bekend is over de inhoud van de onderzoeken en de
verdere aanpak van het proces.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
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