
        
I N T E N T I E V E R K L A R I N G 

 
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout 
 

overwegende: 

− dat door gemeentelijke herindelingen gewijzigde bestuurlijke verhoudingen in de regio nopen 

tot een bezinning op de (bestuurlijke) toekomst voor de noordelijke Bollenstreek; 

− dat door de gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout standpunten zijn 

ingenomen t.a.v. niet-vrijblijvende samenwerking. 

− dat, mede in verband met het vorenstaande, samenwerking tussen de gemeenten Hillegom, 

Lisse en Noordwijkerhout gedragen wordt door de desbetreffende gemeenteraden en 

colleges; 

− dat de Bollenstreek door het Rijk is aangewezen als Greenport; 

− dat het Bollencomplex  een  belangrijke bindende factor van onze gemeenten is; 

− dat er op diverse beleidsterreinen gemeenschappelijke belangen zijn; 

− dat door samenwerking de belangen op lokaal en regionaal niveau beter kunnen worden 

behartigd; 

− dat door samenwerking o.a.: 

a. de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger verder kan worden geoptimaliseerd;  

b. de bestuurskracht kan worden vergroot; 

 
spreken af: 

− dat op korte termijn wordt gestart met het ontwikkelen van een gezamenlijke strategische 

visie voor de drie gemeenten voor de komende 15 à 20 jaar.  

− dat de strategische visie moet zijn vastgesteld voor eind 2005; 

− dat de strategische visie zich in ieder geval zal richten op: 

Landschap en Natuur, Economische zaken en toerisme, Verkeer en vervoer, Milieu, 

Ruimtelijke Ordening, Onderwijs en educatie, Wonen, Volksgezondheid en welzijn; 

− dat aan die visie wordt gekoppeld een strategisch beleidsplan voor de komende 5 à 10 jaar; 



− dat bij het ontwikkelen van de strategische visie en het beleidsplan ook de maatschappelijke 

partijen en de burgers zullen worden betrokken; 

 

− dat vooruitlopend op de strategische visie waar mogelijk reeds zal worden samengewerkt op 

het gebied van uitvoerende - en beleidsvoorbereidende  taken, voorzover die samenwerking 

wordt gedragen; 

 

− dat twee jaar na de vaststelling van de strategische visie en het beleidsplan, doch uiterlijk in 

het 4e kwartaal van 2007, de samenwerking zal worden geëvalueerd en zal worden bezien 

welke vervolgstappen geïndiceerd zijn; 

 

− dat ter realisering van vorenstaande een stuurgroep (bestaande uit dagelijks bestuursleden) 

en een klankbordgroep (bestaande uit raadsleden) in het leven wordt geroepen; 

− dat periodiek – minimaal eenmaal per kwartaal – de portefeuillehouders overleg plegen over 

de voortgang van de samenwerking op hun beleidsterrein. 

 

− dat de gemeenteraden en personeel periodiek - eenmaal per halfjaar - op de hoogte worden 

gebracht  van de voortgang van het samenwerkingsproces. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Hillegom, 

De secretaris,        de voorzitter, 

 

 

 

   

Burgemeester en wethouders van Lisse, 

De secretaris,          de voorzitter, 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout, 

De secretaris,       de voorzitter, 

  



 

 

 


