
 

 

 

 

 

Blad 1 

VOORBLAD Voorstel aan de Raad 

  

  

  

Registratienummer: Z-9916/027396  en Z-9916/027398 

Datum raadsbesluiten:  

Datum commissievergadering: 

Datum collegebesluiten: 

4 juli (W) en 6 juli 2017 (V) 

Commissie B&M 21 juni 2017, Commissie B&B 29 juni 2017 

30 mei 2017 

  

Soort Voorstel: Adviesnota 

Onderwerp: Harmonisering voor beide gemeenten 

Portefeuillehouders: Burgemeesters  Bouvy-Koene en Aptroot 

Programma:  

Kernboodschap: De raden van Voorschoten en Wassenaar wordt voorgesteld om 

beleid en processen binnen de gemeenten zoveel als mogelijk op 

dezelfde manier te regelen. Het uitgangspunt is dat afwijken de 

uitzondering is en harmoniseren de regel. 

 

Bijlagen: nee 

  

Beslispunten 

 

Beleid en processen zoveel als mogelijk te harmoniseren tussen 

raden, de colleges en de burgemeesters van de gemeenten 

Voorschoten en  Wassenaar. 

 

 

Relatie met:  Agendapunt: 

 Toezegging: 

 Amendement/motie:  

 Schriftelijke vragen: 

 



 

 

 

 

 

Blad 2 

 Adviesnota aan de Raad 

Onderwerp 

Harmonisering van beleid en processen van Voorschoten en Wassenaar. 

 

Samenvatting 

Burgemeester Aptroot heeft in zijn brief van 22 maart 2017 aan de raad van Wassenaar een 

pleidooi gevoerd voor meer harmonisering en synchronisering van beleid en processen van beide 

gemeenten. 

In haar brief van 31 maart 2017 aan de raad van Voorschoten heeft burgemeester Bouvy haar 

waarnemingen na een half jaar burgemeesterschap aan u toevertrouwd. Daarin doet zij een oproep 

om te harmoniseren met de gemeente Wassenaar en tot een betere afstemming te komen met de 

Werkorganisatie Duivenvoorde. 

Eenzelfde indringende oproep hebben zij gedaan tijdens de gezamenlijke 

raadinformatiebijeenkomst op donderdagavond 20 april jl. die in het teken stond van de begroting 

en de organisatie van de Werkorganisatie Duivenvoorde. Tijdens die avond, waar velen van u 

aanwezig waren, bleek een duidelijke behoefte te bestaan aan meer afstemming tussen de beide 

gemeenten.  

 

Om bestuurskrachtig op te kunnen treden in de toekomst is het noodzakelijk dat u als het hoogste 

orgaan van de gemeente het voortouw neemt. Met het oog op de belangen van burgers, bestuur 

en Werkorganisatie die daarmee gediend zijn en de relatie tussen beide gemeenten vinden wij het 

erg belangrijk dat er met het uitspreken van het zoveel als mogelijk harmoniseren van 

beleidstukken en processen een goede stap gezet wordt naar het effectief en efficiënt inzetten van 

onze samenwerkende ambtenaren.  

 

 

Beoogd effect 

Vergroten van de kwaliteit van beleid en de efficiency van de processen. Daarmee wordt financiële 

winst geboekt. 

 

Argumenten 

1.1 Harmonisering verhoogt de kwaliteit van beleid. 

De college- en raadsstukken krijgen door de harmonisering meer kwaliteit. Doordenking en 

afstemming op meerdere beleidsfronten tussen beide gemeenten hebben een groot leereffect. De 

beleidscyclus kan goed doorlopen worden, waardoor de resultaten van de door u gestelde kaders 

zichtbaar en inzichtelijk worden.  

1.2 Harmonisering leidt tot meer efficiency. 

Samenwerking van beide raden en colleges van Voorschoten en Wassenaar zal  leiden tot beter 

opdrachtgeverschap richting de Werkorganisatie Duivenvoorde. Heldere gezamenlijke opdrachten 



 

 

 

 

 

Blad 3 

zullen kunnen leiden tot eenduidiger processen, die ook nog eens sneller doorlopen kunnen 

worden. De capaciteit van de Werkorganisatie kan daardoor efficiënter worden ingezet. Het mag 

duidelijk zijn dat kwaliteit en snelheid van dienstverlening verbetert en de burgers van Voorschoten 

en Wassenaar deze voordelen zullen merken. 

1.3 Harmonisering leidt tot een verbeterde financiële positie. 

De hiervoor genoemde punten zullen leiden tot minder structurele uitgaven zowel aan de kant van 

beleidsontwikkeling als aan de kant van de uitvoering, uiteraard afhankelijk van de mate waarin 

beleid- en uitvoering in opdracht wordt geharmoniseerd. 

1.4 Harmonisering laat de beleidsvrijheid van beide gemeenten in stand 

Samen met u hebben wij als één van de uitgangspunt bij de ambtelijke samenwerking afgesproken 

dat de gemeentelijke bestuursorganen hun beleidsvrijheid houden. Dit is neergelegd in de 

considerans van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde. Harmonisering 

tast deze vrijheid niet aan, nu hiervoor bepalend is dat dit gebeurt zoveel als mogelijk is.     

 

Kanttekeningen 

1.1 Regionale verschillen kunnen harmonisering in de weg staan 

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar participeren in meerdere regionale 

samenwerkingsverbanden. Dat zijn niet altijd dezelfde. De regionale belangen kunnen ertoe leiden 

dat de harmonisering onder druk komt te staan, omdat met andere partners dan Voorschoten of 

Wassenaar rekening dient te worden gehouden. 

 

Communicatie 

Het besluit zal aan de gemeenteraad van Wassenaar en Voorschoten meegedeeld worden. 

 

Financiën 

Financiële voordelen hangen af van de mate waarin geharmoniseerd zal worden en zullen op een 

later tijdstip inzichtelijk worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten, 

M.H. van der Veer,  P.J. Bouvy-Koene, 

gemeentesecretaris  burgemeester 

 

het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, 

H.I.P. Oppatja,                      Ch. B. Aptroot, 

gemeentesecretaris               burgemeester 

 

 

 



 

 

 

 

 

Blad 4 

Besluit 

 

Registratienummer: Z/17/009916/02796 (V) en Z/17/009917/027398 (W)  

 

De raad van de gemeente Voorschoten en  

de raad van de gemeente Wassenaar; 

 

 

gelet op kaderstellende bevoegdheid van de raden, 

 

 

gezien het voorstel van de colleges van burgemeester en wethouders van 30  mei 2017, 

  

  

besluit: 

 

 

Beleid en processen  te harmoniseren tussen de raden, de  colleges en de burgemeesters 

van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Voorschoten,  

gehouden op 6 juli 2017 

 

de griffier,   de voorzitter,  

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad van de gemeente Wassenaar, 

gehouden op 4 juli 2017 

 

de griffier,   de voorzitter,  


