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Onderwerp

Advies commissie Regio op Herziene Begroting 2016

Geachte voorzitter,
Met uw e-mail van 28 januari 2016 stelt u ons in de gelegenheid om onze zienswijze te geven
op de Herziene Begroting 2016 van Holland Rijnland. Met deze brief ontvangt u de zienswijze
van de gemeenteraad van Leiden.
In de vergadering van 15 maart 2016 heeft de commissie Regio zich gebogen over de
.Herziene Begroting 2016 van Holland Rijnland .
Wij constateren dat de voorliggende Herziene Begroting 2016 kwalitatief is verbeterd. De
speerpunten en lopende zaken van de Inhoudelijke Agenda hebben een plaats gekregen in de
begroting, waaraan ook de middelen zijn gekoppeld.
De commissie Regio adviseert de gemeenteraad om onder voorwaarden akkoord te gaan met
de Herziene Begroting, rekening houdend met de volgende aandachtspunten:
Wij constateren in de herziene begroting dat een aantal risico's financieel nog niet exact
te duiden zijn. Dit betreffen onder andere de salarislasten van boventalligen en de kosten van
huisvesting. Wij verzoeken u ons te informeren over deze bovenstaande kosten voor 2016
zodra hierover meer bekend is;
Het (structureel) binnen de eigen begroting oplossen van de gederfde rente-inkomsten
van €215.000; lukt dit niet dan wordt de bezuinigingstaakstelling voor 2016 en uiteindelijk de
taakstelling van 25% die in 2017 gerealiseerd moet zijn niet gerealiseerd;
Het expliciet in een volgend AB aangeven hoe Holland Rijnland efficiênter zal gaan
werken om hiermee (een deel van) de bezuinigingstaakstelling in te vullen;
De doelstellingen in de op te stellen begroting 2017 voor zover mogelijk meer SMART
(Specifiek, Meetbaar. Acceptabel en Tijdgebonden) te formuleren .
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Onze delegatie in het Algemeen Bestuur zal deze lijn uitdragen bij de behandeling van de
Herziene Begroting 2016 in de vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland op 23
maart 2016.
Met vriendelijke groet,

De heer E.F.A. Zevenbergen,
Voorzitter commissie Regio
voor deze,
F. Osinga,
Commissiegriffier
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