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1. Waarom wordt de raad geïnformeerd?
De raadsfractie van GroenLinks heeft een initiatiefvoorstel ingediend inzake Slimme
Stad. Met deze raadsbrief informeert het college de raad over haar wensen en
bedenkingen ten aanzien van het initiatiefvoorstel.
2. Korte inhoudelijke toelichting
Zoals geschetst in het Toekomstbeeld ‘LV op de kaart’ richt de gemeente zich op een
mooi, levendig en duurzaam Leidschendam-Voorburg. De gemeente hoeft niet voorop
te lopen. Zij is verbindend. En: ‘De wensen van inwoners en niet het programma van de
gemeente zijn leidend.’ Ook vanuit deze invalshoek is de NL Smart City Strategie, waar
het initiatiefvoorstel aan refereert, te lezen. Het gaat namelijk niet per se over de
nieuwste technologie, maar over continu gezamenlijk leren van de manier waarop
maatschappelijke opgaven het beste kunnen worden aangepakt, ten behoeve van een
leefbare en levendige stad. Randvoorwaarden zijn o.a. nieuwe manieren van
samenwerking (en daarmee ook nieuwe vormen van bestuur, coördinatie, afstemming
en verantwoording) en nieuwe manieren van kennisuitwisseling en leren, naast een
digitale backbone. Binnen Leidschendam-Voorburg worden Smart City onderwerpen
vanuit deze invalshoek integraal opgepakt waarbij Smart City een middel is, om de
gemeentelijke doelen te realiseren.
Wensen en bedenkingen college
Het college heeft met belangstelling kennis genomen van het initiatiefvoorstel en geeft
de raad graag de volgende overwegingen mee:
Slimme Stad
Het college ziet dat met het initiatiefvoorstel wordt voortgeborduurd op de huidige wijze
waarop maatschappelijke opgaven worden opgepakt om zo de gemeentelijke doelen te
bereiken. Technologie en/of innovatie zijn hier hulpmiddelen bij. Een Slimme Stad is
daarom ook geen doel op zich of iets nieuws. Het is een andere manier om te
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benoemen hoe we hier als gemeente al aan werken. Gelet hierop adviseert het college
de werkwijze voort te zetten en te zien als het kader voor de aanpak van Slimme Stad.
Belangrijke maatschappelijke vraagstukken en prioriteiten
Voor het scherp krijgen van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken en het
bepalen van de prioriteiten wordt de werkwijze van opgave gericht werken gehanteerd.
Bij de verkenning van de opgave en van wat de gemeente kan doen ten behoeve van
een opgave, wordt ook bekeken welke rol technologie en/of innovatie daarin kan spelen.
Dit stemt volgens het college overeen met de intentie van het initiatiefvoorstel.
Inhoudelijk en financieel voorstel
Het initiatiefvoorstel beschrijft enkele interessante ideeën die deels aanvullend zijn op
de bestaande inzet vanuit de gemeente. Niet alle ideeën zijn direct over te nemen,
omdat moet worden nagegaan of de oplossingen wel aansluiten bij de lokale
maatschappelijke context en behoefte.
Het college adviseert de initiatiefnemer een inhoudelijk en financieel voorstel uit te
werken en voor discussie aan de raad voor te leggen zodat er een integrale afweging bij
de kadernota 2019 gemaakt kan worden. Hierbij kunnen de uitgangspunten uit het
initiatiefvoorstel worden betrokken.
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