
RAADSVOORSTEL  

 

Rv. Nr.: RV 20.0126 

 

Naam programma: 

Economie 

 

Onderwerp:  

Aanbevelingen Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp over het Leiden Bio Science Park. 

 

Aanleiding:  

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke en 

economische effecten van het Leiden Bio Science Park.  

 

Doel:  

Het vastleggen van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.  

 

Kader:  

- Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 2017. 

- Raadsbesluit 20.0022: Terugkoppeling over de uitvoering en afdoening van aanbevelingen 

rekenkamercommissie. 

 

Overwegingen:  

 

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de 

maatschappelijke en economische betekenis van het Leiden Bio Science Park. Het onderzoek is 

onder begeleiding van de rekenkamercommissie uitgevoerd door het onderzoeksbureau Decisio. De 

resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in het feitenrapport ‘Onderzoek Leiden Bio Science 

Park’. De rekenkamercommissie heeft naar aanleiding van de bevindingen uit het feitenrapport de 

rekenkamerbrief ‘Leiden Bio Science Park: een waardevol deel van de stad. Onderzoek naar de 

economische en maatschappelijke effecten van het Leiden Bio Science Park’ opgesteld. 

 

De rekenkamercommissie constateert, samengevat, dat de positieve maatschappelijke en 

economische effecten van het LBSP de eraan verbonden nadelige effecten overtreffen. Het park is 

niet alleen voor de stad Leiden, maar ook voor de Leidse regio en Nederland als geheel van groot 

belang. 

 

Verder is de rekenkamercommissie van mening dat de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het 

LBSP een wat versnipperd karakter heeft. Duidelijke afspraken hierover tussen raad en college 

zouden wenselijk zijn. 

 

De raden van zowel Leiden als Leiderdorp hebben ingestemd met het verzoek van de 

Rekenkamercommissie om jaarlijks te spreken over de opvolging van de aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp. Het betreft raadsvoorstel RV 20.0022 dat op 23 april 2020 

is vastgesteld in Leiden en raadsvoorstel Z/20/101480/199474 dat is vastgesteld in Leiderdorp op 13 

juli 2020. In deze besluiten is vastgelegd dat in de raadsvoorstellen over de aanbevelingen van de 

rekenkamercommissie een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de besluiten waarbij het 

college zal rapporteren over de voortgang en de punten die de raad zelf zal bewaken. 
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Het college is na de aanbieding van de rekenkamerbrief en het feitenrapport in de gelegenheid 
gesteld om een bestuurlijke reactie te geven. Hiervoor staat een periode van 6 weken. De inhoudelijke 
bespreking van dit stuk in de commissie WM heeft na die termijn plaatsgevonden. 
 

Financiën:  

Niet van toepassing. 

 

Evaluatie: 

Niet van toepassing. 

 

Inspraak/participatie:  

Niet van toepassing op dit raadsvoorstel.  

 

Bijgevoegde informatie: 

- Rekenkamerbrief  ‘Leiden Bio Science Park: een waardevol deel van de stad. Onderzoek naar de 

economische en maatschappelijke effecten van het Leiden Bio Science Park’ van 7 oktober 2020. 

- Feitenrapport ’Onderzoek Leiden Bio Science Park’ van Decisio van 7 oktober 2020. 

- Bestuurlijke reactie college, 19 november 2020 

 

 

 

RAADSBESLUIT: 

 

De raad van de gemeente Leiden: 

 

Gezien de rekenkamerbrief, het feitenrapport, en gezien het advies van het College B&W d.d. 19 

november 2020 en gezien het voorstel van de commissie Werk en Middelen (RV 20.0126 van 2020),  

 

 

BESLUIT 

 

 

1. het college te verzoeken binnen drie maanden na dit raadsbesluit heldere tussendoelen te 

formuleren bij de doelstellingen uit het beleidsakkoord gericht op het Leiden Bio Science Park; 

 

2. het college te verzoeken de raad, naast de rapportages in het kader van de planning- en 

controlcyclus, één maal per jaar afzonderlijk te informeren over de ontwikkelingen bij het 

Leiden Bio Science Park en daarbij aan te geven in hoeverre het bereiken van de 

geformuleerde doelstellingen op koers ligt en daarbij in te gaan op de effecten van de 

inspanningen om bedrijven aan te trekken en op de samenwerking daarbij met andere 

partijen;  

 

3. het college te verzoeken om jaarlijks, bij de in het vorige punt genoemde 

informatieverschaffing, een bijeenkomst te organiseren waarvoor de gehele raad wordt 

uitgenodigd om over de ontwikkeling van het gebied te spreken;  
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4. te bepalen dat bij het agenderen van zaken met betrekking tot het Leiden Bio Science Park in 

een raadscommissie de leden van de andere raadscommissies daarop uitdrukkelijk 

geattendeerd zullen worden. 

 
5. het college rapporteert over de voortgang met betrekking tot punten 1, 2 en 3 en dat de raad 

punt 4 bewaakt. 

 

 

 

 

 

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 15 december 2020, 

 

de Griffier,  de Voorzitter, 

 

 


