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De gemeenteraad van Oegstgeest; 

"~lJ...; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2016, nummer CB-16-1696; 

gelet op artikel35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel29, vierde lid 
van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 

besluit: 

De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2017 van de 
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland naar voren te brengen: 

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering( en) ten aanzien van het vaststellen van 
de conceptbegroting voor 2017 van Holland Rijnland door het Algemeen 
Bestuur. 
De gemeenteraad van Oegstgeest vraagt het Algemeen Bestuur om bij het Dagelijks Bestuur 
aandacht te vragen voor het volgende: 

De laatste afspraken omtrent de TWO I opdrachtgeverschap jeugd. Als TWO de 
doorbelasting van €212.000 zoals opgenomen in deze begroting niet accepteert, sluit 
deze begroting niet. 
De genoemde problematiek om de begroting 'SMART-er' te maken doordat het 
maatschappelijk effect van inspanning (outcome) moeilijk meetbaar is te formuleren. 
Oegstgeest beveelt daarom aan om bij het voornemen de begroting SMARTER te maken 
eerst te komen tot een heldere afbakening van taken die Holland Rijnland op diverse 
gebieden van uitvoering en beleidsontwikkeling vervult t.b.v. de deelnemende 
gemeenten. Vervolgens dient Holland Rijnland in onze optiek afte zien van het 
formuleren van de gewenste outcome op het niveau van het maatschappelijk effect, 
maar de te leveren resultaten in termen van direct resultaat (output) ofte leveren 
inspanning te herformuleren. Zo wordt een betere koppeling tussen middelen en 
resultaat mogelijk. Het formuleren van ambities in de vorm van gewenst 
maatschappelijk effect (outcome) is in onze optiek voorbehouden aan de deelnemende 
gemeenten die primair daarvoor verantwoordelijk zijn.; 
Het goed blijven monitoren van de frictie- en transitiekosten. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 23 juni 2016. 

de griffier Ae voorzitter 

drs. F. Kromhout LE:'R. Jaenschl 


