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Onderwerp Zienswijze Begroting 2017 Holland Rijnland 

Geacht bestuur, 

Graag reageren wij op uw e-mail van 10 mei 2016, waarin u ons verzoekt ons gevoelen met 
betrekking tot de ontwerpbegroting 2017 kenbaar te maken. 

Wij stemmen in met de voorgestelde begroting 2017 en meetjarenbegroting 2017-2020. 

Wij waarderen de wijze waarop de Inhoudelijke agenda een financiële vertaling heeft 
gekregen in de voorliggende begroting. Daarbij hebben wij wel vraagtekens bij hetgeen in 
hoofdstuk 1 (Algemene beschouwingen) is opgenomen onder 'Focus op inhoud'. Daar is 
sprake van 'speciale aandacht en focus' op twee thema's. Wij zien graag dat de speerpunten 
van de Inhoudelijke agenda eerst worden uitgewerkt en vertaald in concrete acties, alvorens 
tot uitbreiding van de agenda wordt besloten. 

Wij ondersteunen van harte het streven de begroting - voor zover mogelijk - in de toekomst 
'SMARTER' te maken, overigens in het besef dat Holland Rijnland deels een 
netwerkorganisatie is, waardoor outputgerichte gegevens lastig te definiëren zijn. 

Wij bevelen aan rekening te houden met de laatste afspraken omtrent de TWO I 
opdrachtgeverschap jeugd. Immers als TWO de doorbelasting van €212.000 zoals opgenomen 
in deze begroting niet accepteert, sluit de begroting niet. 

Tenslotte hechten wij aan het goed blijven monitoren van de frictie- en transitiekosten. 
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Hoogachtend, 
de gemeenteraad van Zoeterwoude, 

- -~chouten-Buijs 

de voprzitter, 

E.G.t.M. Bloemen 


