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Holland Rijnland 

Holland Rijnland begroting 2017 concept zienswijze raad 
Leiderdorp 

Met uw mail van 12 mei 2016 zond u ons de begroting 2017 Holland Rijnland. U stelt 
ons in de gelegenheid om onze zienswijze te geven op de begroting 2017 Holland 
Rijnland. Met deze brief ontvangt u de zienswijze van de gemeenteraad van 
Leiderdorp. 

De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de 
Kadernota die door het Algemeen Bestuur op 23 maart 2016 is vastgesteld. Wij zijn 
tevreden te constateren dat u de financiële taakstelling van minimaal 25% op de 
inwonerbijdrage t.o.v. 2013 in het begrotingsjaar 2017 realiseert. 
Daarnaast heeft u (conform onze wens in onze zienswijze op de herziene begroting 
2016 Holland Rijnland) additioneel bezuinigd om de wegvallende rentebaat als 
gevolg van het verplichte schatkistbankieren van jaarlijks € 215.000 te kunnen 
dekken. Wij constateren en snappen dat een deel van de bezuiniging is ingevuld 
door het doorbelasten van de kantoorkosten van de Tijdelijke Werkorganisatie 
Opdrachtgeverschap Jeugd en Regionaal Bureau Leerplicht aan de deelnemende 
gemeenten. 
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In de begroting 2017 heeft u een bedrag van € 268.500 opgenomen voor 
cofinanciering. Hiervoor stelt u nog een beheerverordening op in 2016. Als raad zijn 
wij van mening dat cofinanciering alleen ingezet kan worden ais daaraan 
voorafgaand duidelijk is waarvoor regionale middelen worden ingezet en wat 
daarmee bereikt gaat worden. 

Wij zijn als raad van Leiderdorp tevreden met de kwaliteitsverbetering en opz,0t van 
deze begroting. Wij vragen u evenwel scherp te blijven en uitbundig te 
communiceren over de financiële effecten daar waar het gaat om uitvloeisele 1 van 
#Kracht15 in termen van frictie- en transactiekosten en over financiële risico'< die 
voortkomen uit de Tijdelijke Werkorganisatie. Wij verzoeken u scherp te stun'n op 
de inzet van capaciteit en middelen, waarbij met name de lobby- en platformtunetie 
uw primaire taak is voor ons als gemeente. Onze delegatie in het Algemeen s,~stuur 
zal deze lijn uitdragen bij de behandeling van de begroting 2017 Holland Rijnlmd. 
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