Aanpassing tekst raadsbesluit zienswijze herziene begroting nav raad 10/3
15.3.2016

De gemeenteraad van Oegstgeest;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 februari 2016, nummer CB-161536;
gelet op artikel 35, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 29, vierde lid,
van de gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland;
besluit:
De volgende zienswijze ten aanzien van de herziene begroting voor 2016 van de
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland naar voren te brengen:
1.

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te adviseren in te stemmen met
voorliggende herziene begroting 2016 Holland Rijnland, met inachtneming van de
volgende opmerkingen en aandachtspunten:
a.

Te constateren dat de voorliggende herziene begroting 2016 kwalitatief is
verbeterd, doordat de speerpunten en lopende zaken van de Inhoudelijke
Agenda Holland Rijnland een plaats hebben gekregen in de begroting, waaraan
ook de middelen zijn gekoppeld; en te constateren dat er door Holland Rijnland
nog nadrukkelijker een koppeling tussen doel en middelen gelegd kan worden,
om op deze wijze ook een goede verantwoording te kunnen geven;

b. Te constateren dat bij de tabellen over met name bedrijfsvoeringszaken een
betere uitleg gegeven kan worden, wat tot een transparantere begroting kan
leiden;
c.

Te constateren dat in de herziene begroting een aantal risico’s financieel nog
niet exact te duiden zijn, waaronder de salarislasten van boventalligen, de
kosten van huisvesting en de tegenvallende rentebaten, en adviseert het AB te
besluiten om deze risico’s in de begroting ten alle tijden intern op te vangen
door te snijden in de uitgaven verbonden aan de activiteiten gericht op de
netwerk- en platformfuncties. De uitvoerende kerntaken op het gebied van
jeugd en leerplicht vallen daarbuiten. Rapportage en bijsturing hierop in te
richten en het AB hierover tijdig te informeren.

d. Te constateren dat de wegvallende rentebaten bovenop de taakstelling van
Holland Rijnland geplaatst dienen te worden en dat deze gederfde inkomsten
opgelost dienen te worden binnen de eigen begroting.
e.

Dat eventuele vrijvallende financiële middelen door beëindiging van projecten
of taken in beginsel terug dienen te vloeien naar de gemeenten.

2. Aan te geven dat voordat er sprake zal zijn van cofinanciering op regionale schaal de
vormgeving en invulling eerst besproken dient te worden tussen Holland Rijnland
en de gemeenten, en er een inhoudelijke onderbouwing van dit fonds dient te zijn;
3. Rekening te houden met de mogelijke extra kosten in 2016 van € 28.739 voor de
gemeente Oegstgeest, welke nog niet waren opgenomen in de door het AB in juni
2015 vastgestelde begroting, waarbij tevens de onzekerheid van dit bedrag moet
worden benadrukt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 10 maart 2016.
de griffier

de voorzitter

drs. F. Kromhout

E.R. Jaensch

