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Bijlage(n) 0 

Geacht bestuur, 

U heeft ons de begroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Holland 
Rijnland toegestuurd en geeft ons conform de Wet gemeenschappelijke 
regelingen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de begroting. Op 
26 mei is in de raadsvergadering van de gemeente Lisse de begroting 2017 
besproken. In deze brief leest u onze reactie en zienswijze. 

Bezuiniging 
Wij constateren dat in 2017 de bezuiniging van 25% op de gemiddelde 
inwonerbijdrage ten opzichte van 2013 is gerealiseerd en dat het bedrag van 
€215.000 aan rentederving binnen de begroting is opgelost. 

Zienswijze 
Wij dienen een zienswijze in op de begroting 2017. Eerder dit jaar heeft de 
gemeenteraad van Lisse de herziene begroting 2016 van Holland Rijnland 
besproken. Toen is een zienswijze ingediend waarin werd aangedrongen op 
het SMART formuleren van de begroting, in ieder geval de begroting voor 
2017. In een ambtelijk vooroverleg over de begroting 2017 werd door Holland 
Rijnland gemeld dat het vrijwel niet mogelijk is de begroting meer SMART te 
maken. De raad van Lisse vindt dit een zeer teleurstellende reactie van 
Holland Rijnland op de door ons ingediende zienswijze op de herziene 
begroting voor 2016. Wij dringen dan ook nogmaals aan op het verder SMART 
formuleren van de begroting, hetgeen zeker mogelijk zou moeten zijn. Wij 
denken dan bijvoorbeeld aan het formuleren van gewenste resultaten en het 
vastleggen van de voorgenomen tijdsduur van een lobbytraject. Daarnaast 
kan ook het voor het sociaal domein het beleid voor preventie van instroom in 
de zorg SMART worden geformuleerd. Hetzelfde geldt voor de doelen 
beleidsterrein vol kshu isvesti ng. 

Hooqachtend, 

--mevrouw M. Verhoev 
Raadsgriffier 
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