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Geacht bestuur,
wij van u de herziene begroting

ontvingen

Op 27 januari

u de raad verzocht zienswijzen

Rijnland, waarbij

2016 van Holland

kenbaar te maken. Met deze

brief geven wij u onze reactie.
van Lisse heeft de herziene begroting

De gemeenteraad

van de begroting

wijziging

en daarmee de 1e

in de raadsvergadering

2016 behandeld

van 18

februari.

herziene

Zienswijzen

begroting

2016

heeft de raad besloten zienswijzen

Daarnaast

2016. Vanuit de gemeenteraad

begroting

de Inhoudelijke

Agenda 2016-2020

agenda onvoldoende

ingebracht

SMART geformuleerd

in te dienen over de herziene

van Lisse is bij de behandeling

dat de doelstellingen

zijn. Door Holland Rijnland

van

in deze
is

dat bij de herziene begroting voor 2016 nadere uitwerking aan
deze wens zou worden gegeven. In de herziene begroting is deze toezegging
nader uitgewerkt, echter de raad is van mening dat de toezegging vooralsnog
onvoldoende vertaald is in concreet meetbare doelstellingen.

toegezegd

De gemeenteraad

formuleren.

van Lisse prefereert

een andere, meetbare wijze van

Wij noemen daarbij twee voorbeelden:

"De regio zorgt voor opvang
Op pagina 12 wordt als speerpunt geformuleerd
en huisvesting van bijzondere doelgroepen." Onder het kopje `Wat willen we
-

op de
bereiken' staat: "In 2016 ligt de focus voornamelijk
Meer meetbaar is: "In 2016 krijgt 75% van de

vergunninghouders."

passende woonruimte."
vergunninghouders
niet nader
Op pagina 14 wordt de kwaliteit van de verzuimbegeleiding
Beter zou zijn een meetbare doelstelling
op te nemen,
geconcretiseerd.
binnen 12 uur na het eerste
bijvoorbeeld de doelstelling dat MBO-instellingen
-

verzuim

deze verzuimmelding

hebben gemeld

bij het RBL.
Verzonden :

2 2 FEB.Zlli?
Graag

bij uw antwoord

datum en kenmerk van deze
brief te vermelden
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geen
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LISSE

Instemming le wijziging begroting 2016
Daarnaast heeft de raad besloten in te stemmen met de 1e wijziging van de
begroting 2016 met dien verstande dat bij toekomstige begrotingen en
begratingswijzigingen de doelstellingen meetbaar worden geformuleerd.

Wij vernemen graag van u op welke wijze onze zienswijzen worden
meegenomen bij het vaststellen van de herziene begroting 2016 en het
opstellen van de begroting voor 2017.

Hoogachtend,

mev~puw A,..w.M. Spruit
Burgeifreêster
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