
Zienswijzen op de begroting 2017 van Holland Rijnland
Nota van beantwoording

Gemeente Zienswijze Reactie

Katwijk - De bezuiniging van 25% is weliswaar op het 

totaal gehaald maar niet voor alle gemeenten 

individueel. 

- De begroting mag niet alleen een zaak zijn van 

Bestuur en middelen maar moet besproken 

worden in alle PHO's.

- Volgend jaar de begroting vóór 15 april 

aanbieden aan de gemeenten.

- In de beleving van Holland Rijnland geldt de 

taakstelling voor de bezuinigingsopdracht als 

geheel. Uiteraard blijft HR scherp op het 

beheersen van de kosten.

'- Met de opzet van de begroting 2018 beginnen 

we vanuit de inhoud met het formuleren van de 

(meetbare) doelstellingen in de diverse PHO's. 

Daarna volgt pas de financiële uitwerking.

'- Wij begrijpen het verzoek maar het stelt ons 

wel voor een uitdaging. In de huidige cyclus van 

DB, PHO en AB betekent dit dat de kadernota en 

begroting vrijwel gelijktijdig gereed moeten zijn. 

Om dit te voorkomen zal een extra 

besluitvormingsronde moeten worden ingepast, 

waarbij de kadernota in december gereed moet 

zijn. Op dat moment zullen we ook moeten 

beschikken over de indexeringscijfers.

Het onderwerp wordt in september geagendeerd 

door het Dagelijks Bestuur.

Lisse - De gemeenteraad ziet nog wel degelijk 

mogelijkheden om de begroting SMART-er te 

maken.

- Voor de begroting 2018 heeft HR een 

programma opgesteld om de gemeenteraden in 

staat te stellen beter te kunnen sturen op deze 

gemeenschappelijke regeling. Daar waar 

mogelijk door beleidsdoelstellingen SMART te 

formuleren. Rondom dit thema wordt op 15 

september een themacafé georganiseerd.



Zoeterwoude - De opmerking in hoofdstuk 1 over "Focus op 

inhoud" schept verwarring. Eerst zullen de 

speerpunten uitgewerkt moeten worden in 

concrete activiteiten voor er sprake kan zijn van 

uitbreiding van de agenda.

- Blijven streven om de begroting in de toekomst 

SMART-er te maken, al is er begrip voor het feit 

dat het voor een netwerkorganisatie lastig is de 

output te definiëren.

- De frictie- en transitiekosten moet HR goed 

blijven monitoren.

- Houd rekening met de mogelijkheid dat de 

besluitvorming over de TWO. Valt de doorbelasting 

van kantoorkosten weg dan sluit de begroting niet 

meer.

- Deze opmerking is niet gericht op het uitbreiden 

van de strategische agenda maar eerder een 

inschatting van waar de komende tijd de meeste 

aandacht naartoe zal gaan. Uiteraard zien we dat 

pas bij de uitwerking naar concrete activiteiten.

'- HR blijft werken aan het verbeteren van de 

begroting. Het SMART maken van 

beleidsdoelstellingen is daar een onderdeel van.

'- De vooruitblik 0ver 2016 die is aangeboden 

naast de jaarrekening is onderdeel van de 

verscherpte aandacht voor het beheersen van de 

frictie- en transitiekosten en de 

bedrijfsvoeringskosten in het algemeen.

- Op 23 maart 2016 hebben we als AB besloten 

tot de doorbelasting van de kantoorkosten.

Leiderdorp - Leiderdorp gaat akkoord met de begroting 2017 

maar vraagt Holland Rijnland scherp te blijven op 

de risico's zoals op de frictie- en transitiekosten en 

de doorbelasting op kantoorkosten voor TWO en 

daar over te blijven communiceren naar de 

gemeenten.

- HR blijft scherp op de frictie- en transitiekosten. 

Mede om die reden is een extra vooruitblik 

gemaakt over 2016.

Kaag & Braassem - Gaat niet akkoord met deze begroting.

- Hoe is het probleem van de rentederving 

opgelost?

- Aandacht voor het beheersen van De 

kantoorkosten gezien De hogere doorbelasting 

aan TWO dan eerder genoemd.

- De doorbelasting van kantoorkosten is al 

opgenomen in de begroting zonder dat daar 

besluitvorming over is. Akkoord komt dan ook pas 

op het moment dat die besluitvorming er wel is.

'- De rentederving is een integraal onderdeel van 

de bezuinigingsopgave voor 2017. Op pagina 11 

van de begroting 2017 is aangegeven hoe wij 

deze bezuiniging gaan realiseren.

- Holland Rijnland houdt aandacht voor 

kostenbeheersing. Alleen zo kan het de 

bezuinigingstaakstelling realiseren.

'- Gezien het vergaderschema van PHO en AB 

(en de wettelijke termijnen voor 

gemeenschappelijke regelingen) zag HR geen 

kans dit op een andere manier te organiseren. 

Uiteraard is er wel in het parallelle traject 

regelmatig met het PHO Maatschappij overlegd 

over de haalbaarheid van deze voorstellen.



Voorschoten - De taken die niet meer door HR worden 

uitgevoerd en als zodanig in de begroting 2017 zijn 

opgenomen slaan met name op de Duin- en 

Bollenstreek. Voor de Leidse regio moeten deze 

taken nog worden vastgesteld.  Daarna zullen 

deze taken moeten worden geschrapt.

'- Men is teleurgesteld over het feit dat de 

discussie over "het cafetariamodel" over de zomer 

is heen getild. Men wijst op het belang dat 

eventuele effecten daarvan worden meegenomen 

in de begroting voor 2017 en vraagt om een 

zorgvuldige aanvliegroute.

'- Voorschoten dringt aan op verdere maatregelen 

om de frictiekosten voor boventallig personeel 

terug te dringen.

'- Er is meer duidelijkheid nodig over de 

meerwaarde die het programma economie aan de 

gemeenten biedt ten opzichte van de sub 

regionale programma's.

- De lijst met taken was bedoeld als voorbeeld, 

De taken die Holland Rijnland uitvoert zijn 

vastgelegd in de Strategische agenda en de 

daarin benoemde speerpunten.

'- Deze wens wordt meegenomen in de discussie 

over het cafetariamodel. Het onderwerp wordt 

geagendeerd voor het AB van 26 oktober.

'- HR is voortdurend bezig de kosten voor 

boventalligen terug te brengen. Voor het jaar 

2016 lukt dat ook. Naar schatting komen de 

kosten ca. 150.000 euro lager uit dan begroot,

'- Er is nauwelijks overlap met de sub regionale 

programma's, "Biobased" en "Space" zijn 

bijvoorbeeld thema's die juist op regionaal niveau 

worden opgepakt. De inhoudelijke agenda is 

opgesteld voor de gehele regio.

- Voor "Toegankelijke Groene Landschappen" is 

het belangrijk dat er wordt aangesloten bij 

bestaande initiatieven. Het is niet duidelijk wat er 

met regionale iconen wordt bedoeld en een tekst 

over het Landschapsfonds wordt gemist.

'- Voor de cofinanciering en de beheerverordening 

die daarvoor wordt opgesteld wordt gerefereerd 

aan de toezeggingen in het AB van 23 maart jl.. 

met betrekking tot voeding en maximering van het 

fonds en de evaluatie van de resultaten. 

- Er wordt zeker aangesloten bij bestaande 

initiatieven. Het landschapsfonds is een 

zelfstandige entiteit met een eigen begroting en 

een eigen programma.

Met regionale iconen wordt verwezen naar groen 

landschappen met ook een grote toeristische 

waarde. Daarbij kan men denken aan het 

plassengebied of de bollenstreek.

'- Aan de toezeggingen van 23 maart wordt 

gestand gedaan. De beheerverordening komt op 

29 september in het DB van Holland Rijnland en 

kan op het AB van 26 oktober 2016.



Leiden - Een positieve grondhouding. De positieve trend 

van de herziene begroting 2016 is doorgezet. We 

moeten ook erkennen dat er grenzen zijn aan hoe 

SMART sommige strategische taken geformuleerd 

kunnen worden.

'- de verschillen tussen gemeenten als het gaat om 

het effect van bezuinigingen is niet uit de begroting 

te lezen. 

'- Er is nog geen besluitvorming over de hoogte 

van het budget voor TWO en de bijdrage van TWO 

aan de kantoorkosten, Dat levert een risico op 

voor de begroting van HR.

'- Een verdere onderbouwing van de verschillen 

tussen gemeenten wordt nagezonden aan de 

gemeenten.

'- Gezien het vergaderschema van PHO en AB 

(en de wettelijke termijnen voor 

gemeenschappelijke regelingen) zag HR geen 

kans dit op een andere manier te organiseren. 

Uiteraard is er wel in het parallelle traject 

regelmatig met het PHO Maatschappij overlegd 

over de haalbaarheid van deze voorstellen.


