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Katwijk, 6 juni 2016 

Geacht bestuur, 

Contactpersoon: 

Mevrouw E.J.C. Verkerk 

Afdeling: 

Concernstaf 

Te bereiken op: 

071 - 406 5426 

e.verkerk@katwijk.nl 

Ons kenmerk: 

688826 

Verzenddatum: 

... 6 JUN 2016 

Bijlage(n): 

geen 

De raad van de gemeente Katwijk heeft op 10 mei 2016 de begroting van het samenwerkingsorgaan Holland 
Rijnland voor het jaar 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020 ontvangen. U stelt de raad in de 
gelegenheid om een zienswijze in te dienen, bij voorkeur vóór 9 juni 2016. De begroting is tegelijk met de 
begrotingen van de andere gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Katwijk deelneemt, 
behandeld. Wij hebben de begroting getoetst op de uitgangspunten van de kadernota zoals die door het 
Algemeen Bestuur Holland Rijnland is vastgesteld. Ook hebben wij gekeken in hoeverre de speerpunten van 
de Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland een plek hebben gekregen in de Begroting 2017. 

Wij zijn verheugd dat de bezuinigingsdoelstelling van 25% op de totale reguliere inwonersbijdrage in 2017 

ten opzichte van 2013 behaald wordt. Wel is te zien dat de bezuiniging van 25% niet voor alle deelnemende 
gemeenten is in te boeken. Wij dringen er dan ook op aan ervoor te zorgen dat de bezuiniging van 25% op 
de reguliere inwonersbijdrage ten opzichte van 2013 voor elke afzonderlijke deelnemer behaald wordt. 

Wij constateren dat de speerpunten van de Inhoudelijke Agenda een duidelijke plek in de Begroting 2017 

hebben gekregen. Wij betreuren het dat de begroting alleen geagendeerd is in het 
portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen. De begroting is namelijk niet alleen een financieel maar 
ook een inhoudelijke sturingsinstrument. Het geeft immers ook voor het betreffende begrotingsjaar de 
inhoudelijke kaders aan. Wij dringen er daarom op aan om volgend jaar ook te voorzien in de agendering 
van de begroting in de portefeuillehoudersoverleggen Maatschappij, Leefomgeving en Economische Zaken. 
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Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden. 
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Ten slotte vragen wij u om volgend jaar net als de meeste andere gemeenschappelijke regelingen waaraan 
wij deelnemen, de begroting voor 15 april aan de raden van de deelnemende gemeenten te sturen zodat wij 
deze tegelijk met de andere begrotingen in een en dezelfde raadscommissie kunnen behandelen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Katwijk, 
.fe ~ecretaris, , __}--_;> de burgemeester, 

drs. J. Wienen 


