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Toelichting besluit

Wij stellen voor

1. De gedeelde opgaven, te weten 1. Kenniseconomie 2.
Toerisme, recreatie, landschap en gezondheid, 3.
Greenport, zoals gepresenteerd in de
collegeconferentie van 8 oktober, als uitgangspunten
voor een nieuw regionaal-economische programma
vast te stellen;
2. Om de regionaal-economische samenwerking in de
Duin- en Bollenstreek voor het jaar 2022 voort te
zetten onder de voorwaarde dat alle in de
uitvoeringsorganisatie deelnemende gemeenteraden
(Noordwijk, Hillegom, Lisse, en Teylingen) akkoord
gaan met beslispunt 5 en alle colleges (inclusief
Katwijk) akkoord gaan met de andere beslispunten.
3. Op basis van de gedeelde regionale opgaven een
nieuw regionaal-economische programma op te stellen
voor de periode na 2022.
4. Een onderzoek uit te voeren naar de meest effectieve
organisatievorm voor de vijf gemeenten om deze
economische uitvoeringsagenda uit te laten voeren.
5. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde
raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld wordt:
1. Voor de afronding va de lopende projecten en
verplichtingen uit de huidige economische
agenda, de projecten bij beslispunt 3 en 4 het
overgebleven eigen aandeel in het totale
projectenbudget van ca. €1,1 miljoen opnieuw
in te zetten (voor Hillegom is het aandeel
17,5%, ca. €193.000,-);
2. Het overgebleven eigen aandeel in het totale
projectenbudget van de huidige economische
agenda ook in te zetten voor de governance
van de in beslispunt 3 en 4 genoemde
projecten en verplichtingen.

Samenvatting

Met de vijf gemeenteraden in de Duin- en bollenstreek is in de
zomer afgesproken om een verkenning te doen naar de
gedeelde regionaal-economische opgaven van de vijf
gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Het gaat hierbij om de
gemeenten: Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Katwijk.
De uitkomsten van de verkenning zijn afgelopen maand per
raadsbrief gemeld aan de gemeenteraden en op de
collegeconferentie van 8 oktober over de Duin- en Bollenstreek
besproken.
Op basis van deze uitkomsten willen de vijf gemeenten in
2022 een nieuw regionaal-economische programma opstellen
en voegen daar een voorstel aan toe voor een effectieve
samenwerkingsvorm vanaf 2023. Om dit uit te kunnen voeren
willen de vier gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en
Teylingen de samenwerking met een uitvoeringsorganisatie
voortzetten. Deze krijgt ook de opdracht om de lopende
projecten van de huidige uitvoeringsagenda van de vier
gemeenten af te ronden. Hier zijn wel middelen voor nodig.
Aan de raden van de vier gemeenten wordt daarom
voorgesteld om voor al deze activiteiten en de bijbehorende
governance het overgebleven projectenbudget van de huidige
economische uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek in te
zetten. De gemeente Katwijk zal in dit voorstel evenredig
bijdragen aan de twee nieuwe opdrachten voor het opstellen
van een nieuw regionaal-economische programma en het
onderzoeken van een effectieve samenwerkingsvorm.

Inleiding

De Duin- en Bollenstreek bestaat uit de gemeenten:
Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Katwijk. Voor de
zomer hebben de gemeenteraden gevraagd om een
verkenning te doen naar de gedeelde economische opgaven in
de Duin- en Bollenstreek en de samenwerking te willen
voortzetten met deze gemeenten ten behoeve van een nieuwe
uitvoeringsagenda.(Zie: Raadsbesluit "Evaluatie economische
samenwerking Duin- en Bollenstreek".). De huidige
economische uitvoeringsagenda “Samen succesvol”, loopt
namelijk eind 2021 af. Aan deze verkenning naar gedeelde
economische opgaven is gewerkt. Deze zijn op 8 oktober
besproken in de collegeconferentie over de Duin- en
Bollenstreek en daar zijn drie regionale opgaven benoemd: 1.
Kenniseconomie, 2. Toerisme, recreatie, landschap en
gezondheid, 3. Greenport.
De komende periode zullen deze verder aangescherpt en
opgeschaald worden tot ambitieuzere programma’s en
projecten, ter versterking van de economie van de Duin- en
Bollenstreek. Alleen dan kan het bredere doel van een betere
economische positie met behoud van een aantrekkelijke
woonomgeving bereikt worden. De programma's en projecten
zullen een regionaal-economische programma (uitgangspunten
beleid) vormen en de basis zijn voor de economische
samenwerking in de Duin- en Bollenstreek. Een
nieuw regionaal-economische programmais bedoeld voor 2023
en verder, waarbij het jaar 2022 zal gaan gelden als
transitiejaar. Dit jaar is nodig om de lopende projecten van de
huidige uitvoeringsagenda af te ronden, een nieuw regionaaleconomische programma op te stellen met de meest effectieve
samenwerkingsvorm voor de vijf gemeenten.
Om dit allemaal uit te kunnen voeren zijn middelen nodig,
waarvoor de vier gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en
Teylingen hun aandeel uit het overgebleven budget van de

huidige uitvoeringsagenda willen inzetten. De gemeente
Katwijk draagt daarin evenredig bij voor haar aandeel in het
opstellen van nieuw regionaal-economische programma en het
onderzoek naar de meest effectieve samenwerkingsvorm
vanaf 2023.

Wat willen we bereiken

Waarom nemen we dit
besluit: argumenten

1. Het verbeteren van de economische positie van de
regio met behoud van een aantrekkelijke
woonomgeving
2. Dat de lopende projecten uit de huidige economische
uitvoeringsagenda “Samen Succesvol” in 2022
afgerond kunnen worden
3. Dat er een nieuw regionaal-economische programma
voor de periode na 2022 komt
4. Dat er een effectieve uitvoeringsorganisatie voor de
lange termijn voor de Duin- en Bollenstreek komt.

1.1 De raden hebben in de zomer gevraagd om een
verkenning te doen naar de gedeelde regionale economische
opgaven en deze te laten samenhangen met de andere
regionale kaders
In het raadsvoorstel van "Evaluatie economische
samenwerking Duin- en Bollenstreek' is door de vijf
gemeenteraden gevraagd om deze verkenning te doen en de
uitkomsten te laten samenhangen met de Strategische agenda
Duin- en Bollenstreek ('placemat'). Tijdens de
collegeconferentie van 8 oktober zijn de drie regionaaleconomische opgaven benoemd als onderdeel van de integrale
regionale agenda Duin- en Bollenstreek.
2.1 Voortzetten van een regionale samenwerking kan alleen
met gedeelde uitgangspunten en als alle deelnemende
gemeenten een evenredig aandeel bijdragen aan de benodigde
middelen voor de uitvoering;
Met de raad is afgesproken om een voorstel te doen voor het
voortzetten van de regionaal-economische samenwerking. Zie
hiervoor het Raadsbesluit, vastgesteld op :"Evaluatie
economische samenwerking Duin- en Bollenstreek". Een
uitvoeringsprogramma maakt hier deel van uit. Om van de
gedeelde opgaven haalbare investeringsopgaven
("businesscases") voor de regio van te kunnen maken is een
uitvoeringsprogramma nodig. Voor het opstellen van de
uitvoeringsagenda en de effectieve samenwerkingsvorm in
2022 zijn middelen nodig van alle vijf gemeenten, inclusief
Katwijk. Voor het afronden van de lopende projecten uit de
huidige economische uitvoeringsagenda zijn alleen middelen
nodig van de vier gemeenten, exclusief Katwijk. Voor Katwijk
is geen besluitvorming van de raad noodzakelijk. Het college
van B&W informeert de raad.
3.1 Zonder een uitvoeringsprogramma is het niet mogelijk om
de gewenste middelen en resultaten te krijgen voor de
gedeelde economische opgaven van onze regio.
De economische opgaven zijn een gedeelde
verantwoordelijkheid van de triple helix (overheid, bedrijven,
onderwijs en onderzoeksinstellingen) in de regio. Zonder
medewerking en draagvlak van de triple helix kunnen de
opgaven niet tot een goed einde gebracht worden. In het
uitvoeringsprogramma staan de plannen, waarvoor draagvlak
is in het regionale netwerk, welke resultaten daaruit voort

moeten komen en welke partners en middelen nodig zijn voor
de uitvoering. Met een uitvoeringsagenda kunnen ook hogere
overheden benaderd worden om te investeren.
4.1 Om alle deelnemende gemeenten en de triple helix in de
regio in beweging te krijgen en te houden voor de uitvoering is
een effectieve samenwerkingsvorm nodig.
In het raadsbesluit van "Evaluatie economische
samenwerking Duin- en Bollenstreek' is gevraagd om een
voorstel voor een effectieve samenwerking met alle
gemeenten in de regio te doen. Uit een eerste verkenning
hiernaar is gebleken, dat voor een goed voorstel meer tijd
nodig is. Dit onderzoek moet bovendien aansluiten op het
nieuwe economische uitvoeringsprogramma en de regionale
kaders, die nu nog in ontwikkeling zijn.
5.1.1 Het beschikbaar houden van het resterende
projectenbudget Stichting Economic Board Duin- en
Bollenstreek voor de uitvoering van de afgesproken projecten
in 2022.
Voor de uitvoering van het afgesproken werkpakket voor 2022
zijn middelen nodig. In het projectenbudget Stichting
Economic Board Duin- en Bollenstreek zijn middelen
overgebleven, in totaal ca. 1,1 miljoen euro. Over het precieze
bedrag wordt u geïnformeerd via de rapportages van de
Stichting Economic Board. Het projectenbudget is van de vier
gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen en alleen
bedoeld voor de lopende en nieuwe projecten van deze vier
gemeenten. Met de gemeente Katwijk is afgesproken dat zij
voor de twee toegevoegde projecten, het nieuwe economische
uitvoeringsprogramma en onderzoek naar effectieve
samenwerkingsvorm, ook bijdragen voor het eigen aandeel via
een aparte projectbijdrage.
5.2.1 De huidige exploitatieovereenkomst governance
Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek is afgelopen.
Het daarvoor beschikbaar budget is inmiddels benut. Het
uitvoeren van de afgesproken activiteiten in 2022 willen de
vier gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen weer
beleggen bij een uitvoeringsorganisatie. Het
aanbestedingstraject hiervan is inmiddels gestart. Hiervoor
zijn middelen nodig. Wij stellen voor om hiervoor een deel van
de resterende middelen van het projectenbudget van de
Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek aan te wenden
. Er is dus geen nieuw budget nodig.

Wat moeten we meewegen
bij dit besluit:
kanttekeningen

1.1 Geen kanttekeningen.
2.1. Vanaf 2023 zijn geen ramingen opgenomen voor de
uitgaven van een eventuele regionaal-economische
uitvoeringsprogramma.
De gedeelde regionale opgaven richten zich op de langere
termijn. Deze maken deel uit van de uitvoeringsagenda voor
de periode vanaf 2023. Hier zijn echter nog geen ramingen
voor opgenomen in de meerjarenbegroting. Elke uitbreiding
van uitgaven leidt tot een bezuinigingsopgave.
3.1 Als een van de deelnemende gemeenten niet instemt met

de beslispunten kan de economische samenwerking niet
voortgezet worden.
Door de regionale samenwerking afhankelijk te maken van de
instemming van alle gemeenten met alle beslispunten wordt
de kans op samenwerking in de regio kleiner. De beslispunten
hangen echter allemaal samen met het commitment van alle
gemeenten aan de samenwerking. Het toestaan dat een van
de gemeenten niet aan alles een gelijk aandeel levert, geeft
geen duurzaam perspectief op samenwerking.
3.2 Het zoeken naar een effectieve samenwerkingsvorm met
vijf gemeenten kost veel tijd.
Bij het opstellen van de huidige uitvoeringsagenda, vijf jaar
geleden, is dit onderzoek ook uitgevoerd. Het draagvlak bij de
gemeente Katwijk was toen niet aanwezig om er een hechte
samenwerking van vijf gemeenten in een effectieve
uitvoeringsorganisatie van te maken. De vraag is of dit
draagvlak er nu wel is.
4.1 Geen kanttekeningen.
5.1. Geen kanttekeningen.

Wat kost het

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden
voor 2022. In principe worden alle kosten betaald uit het
overgebleven projectenbudget. De gemeenteraad besluit
alleen om het projectenbudget beschikbaar te houden voor de
uitvoering van de afgesproken opdrachten in dit voorstel.

Aanpak, uitvoering en
participatie

Hiervoor is het nodig dat de uitvoering van de activiteiten
wordt uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie, die de
governance kan uitvoeren voor de lopende projecten en de
gemeenten kan helpen bij het uitvoeren van de twee nieuwe
opdrachten bij beslispunt 4 en 5. Het aanbestedingstraject is
inmiddels gestart. Als de raad instemt met dit raadsvoorstel
kunnen er vervolgens twee nieuwe exploitatieovereenkomsten
worden gesloten voor 2022: 1. Overeenkomst
exploitatiebijdrage stichting Economic Board Duin- en
Bollenstreek governance 2022 en 2. Overeenkomst besteding
exploitatiebijdrage gemeenten 2022 (voor de uit te voeren
projecten). In samenwerking met de uitvoeringsorganisatie
kunnen de gemeenten dan deze opdrachten uitvoeren.

Duurzaamheid

Hillegom-Lisse-Teylingen

Urgentie

In het lopende uitvoeringsprogramma is duurzaamheid een
integraal onderdeel.

Bij dit project wordt samen gewerkt met de gemeenten
Noordwijk, Lisse en Teylingen en Katwijk.

Op 31 december eindigen de huidige
exploitatieovereenkomsten voor de governance en de

projecten. Om de huidige samenwerking te kunnen
voortzetten, moet voor het eind van het jaar hierover een
besluit genomen worden.

Evaluatie

Bijlagen en
achtergrondinformatie

Niet van toepassing. Het programma van de Economic Board
is al eerder dit jaar geëvalueerd.

- Raadsvoorstel Vervolg economische samenwerking Duin- en
Bollenstreek 2022 en verder

