In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude
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Onderwerp: Nadere informatie begroting 2016 – Inhoudelijke Agenda
Geacht Algemeen Bestuur,
In deze vergadering liggen de Inhoudelijke Agenda 2016 en de begroting 2016 bij u voor.

Hoewel de begroting cijfermatig compleet en sluitend is, is het vrij lastig het verband te leggen
tussen de inhoudelijke agenda (wat we gaan doen) en de cijfers (wat gaat dat kosten). Graag licht ik
in deze brief toe waarom dat verband nog niet duidelijk gemaakt kan worden en wanneer dat wel
het geval is.
Zoals te doen gebruikelijk wordt in mei de begroting voorgelegd voor het jaar daarop. De
inhoudelijke agenda is leidend voor het opstellen van die begroting. Door een ongelukkige timing van
processen hebben we een begroting moeten maken terwijl er nog geen definitieve en geaccordeerde
agenda ligt. Aan deze agenda én het draagvlak daarvoor wordt met man en macht gewerkt maar dat
laat onverlet dat de begroting dus nog niet 1 op 1 op de inhoudelijke agenda ‘gelegd’ kan worden.
Vanzelfsprekend werken we toe naar een aangepaste begroting passend bij en op de inhoudelijke
agenda. Dat wil ik als volgt doen: na het regiocongres op 22 september kan de inhoudelijke agenda
definitief gemaakt worden op basis waarvan vervolgens de begroting 2016 aangepast wordt. Dit
natuurlijk zonder dat de financiële uitkomsten verschillen van de thans voorliggende begroting. Deze
begroting zal daarmee direct en duidelijk gekoppeld zijn aan de inhoudelijke agenda voor 2016. In
het AB van oktober wordt die aangepaste begroting aan u voorgelegd, zodat alle gemeenten akkoord
kunnen geven. Deze wijze heb ik ook afgestemd met het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en
Middelen.
Ik vertrouw erop hiermee voldoende toelichting te hebben gegeven op de begroting en het proces.
Met vriendelijke groet,

Frederik van Ardenne
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