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Wij stellen voor:
Als zienswijze aan het bestlllJr te laten weten dat de raad instemt met ele
on tw e rp IJ e grot in 9 van cl ege 111 ~gL~.!=JJ9 [J~lü ke r.s:.9..~J.ill'll:Jglla n çUiÜlJIilll cl. Da a rb ij
waarderinq uit te spreken over cle nieuwe aanpak clie op aandrang van cle
gemeenten gekozel1 is bij de voorbeno:icJinq (vûn de kaclernota) en deze
ontwerpbegroting. Dit heeFt geleid tot een vl'Oegtijdige betl'Okkenheicl en il1put
van de ~Jemeenten en raden. Dit werpt zijn vruchten af bij het uiteindelijke

2.

eindresultaat en leidt tot een positieve zienswijze Vêil1 de I'aad.
Als ziel1swijze aan het bestlJUr te laten wetel1 délt de raad instemt met de
on tw e rp IJ eg ro ti n g 20 18 va 11 ,d_~..!.1.çlJJ.f.eJl~ç:llÇlD.!!"'ljjlç12E,ggliJJ.cu:(ç.r.k beJ:!Jil\/.l'UJ _1< LI;J.::.
maar daarbij de volgende kanttekeningen en
aandachtspunten plaatst:

.12lli!l=..g.o_~9-'lellstreek

de raad wil betrokken worden bij de Toekomstvisie' f\1areGroep vanwege de
toenemende tekorten;
de raad wil duidelijkheid verkrijgen over de te verwachten resultaten bij het
Service Plint Werk en verlangt een heldere terugkoppelin~l hierover.
de raad wenst te starten Illet een aparte kademota en clialoogsessies om de
lJetl'Okkenheid van cle raden te vergroten.

3.

Als zienswijze ûûn het bestuur te laten weten clat

d(~

raélcl instemt met de

olltwet'pbegroting 201B van de 9.~rn ee l1s c h é1 l!jJelljls,E;,.If.9.f.llD.9 VeiligMjcl5X,~Qlc~
tlol1~iJlds,~I:::lLejQ(:UJ en daarbij e(:n coillplirnellt te gevel1 VOOI' de nieuwe wijze
waarop de begroting is opgezet en inhoudelijk beschreven. Het bestuur veîzoekcI1
schel'p te blijven op cle ontwikkelinÇJ van de huisvestill\IS\!isie '1.:'111 de I3I'élI1dv·,I(~el'
Hollcllld5 i'1ilidel1 en vool'al de effecten hiel'van op d(~ vrijwilligers. Dit is een punt
val1 i]c1Ildacht! zeker in het licht van de aangegeven dil1il1g vall de instroDm \/è11"1

4.

vrijwilli<]ers. Oe burgemeesters vall de gemeenten Hil!egolil! LiSS<3 el1 Teylillgel1
denken graag hiel'in mee.
,'\15 zienswijze: aan het bestulIl' te latel1 wetelI cJClI: de raèld illstemt Illet de

2018 va Il d e lli~lIl.f.Ç~I1 S lj](l.!!,IJ_c:Ii,U~:,J:,~..D(;_~ILrlCJ.Js.~~llo.lJ~llg j)i.t"l}~!;
volgens bijçjcvoegc!e bl'ier.
,lall het bestuur te laten weten ddt de ['(Jac! instemt met eh,

Cl 11 twl:'. rP lJe(] mei lig

()D,~llt:)(JJE,'~,(ë~~Z.Ql ld IÎ e id 5ZQ.m

S.

,i\ls

zien~:;wijze

o Il tw e rp IJ e g rot in 9 20 18 v Cl 11 d eg S'!ll.S',e 11<;5:1:.1<;lJ) IL~ LH(çQ;'.I]~lJl'olS~J.il9.i',l~LQf:,drijf
J~).U,iJJ::._~D.l~()JI-'-'l11?tI:.Q~k

vo I<J e I',S bij 9 cvoc(jd ," IJ i i ':; !'.
1
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p,ls liel1';wi,) zC' aan het I) cs tuur te !;Jten '-veten dLit de raad instemt meI: de

7.

ontwerpbeg roti n9 201:3 'Jdl 1 rl~ (,L~ilL~~nssllimllE'JliJ5~U~.<:LdjmU2!.nnevllJ~L'i0i~n5j;
W~~5_t.=LlQ.llalld VOlq2 11S IJijqe'/oeucie i)ricr.
/\Is zif'Ilswijze ,-lèlll het bCOitl.lur t0~ laten "\fE'tr~n diJt dl: 1,:1rl cl illstc::mt met de
oll1:WerpbC9l'Oti IIIJ 20:lf3 '/all cic Q~_Dwell~,Çhél ppelijK.Q. re"JJ,jiJlc:L11liD.r.c:L~jng;;;llt~.lLili.~
de volgende aanclachtsplliltell rne(-~qeven:
- de rëléld wil gl,:1ag vroegtijd ig betrokken worden bij cle ontwikkeling van kaders
en in hel: vervolg cell kc)(jernota voo rgelegcl k rijqen en (op een intc:ractievc ,vijze)

~Qf.ial(U)ie[).s t ~olle!lstrel~1s_e n

betrokke n worden bij cle vorming va n kaelers. Te denkr,:n vall: bijvoorbeeld ilal)
diclloogscssies.
8.

1\ls

7:ienswij:~e

aLln het bestuur te lijten wetell dat de I'aacl instemt met de

ontvver pbeg roti lig 2018 va n de SJ~.llee ll scLhl.p..QR1ü1s.Q...r~SilllimL l3e~A~n!llli~ll
12ç2J.Lçm_!J:i:.~h vol(Jens bijgevoeg d e IHiel'.

Inleiding
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van een
gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van
deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet
gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de begroting in te dienen. Lisse neemt
deel aan verschillende gemeenschappelijke regelingen. Iedere begroting is aan dezelfde
criteria getoetst en in dit voorstel worden de begrotingen aan uw raad voorgelegd. De
ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen wordt
LI op een later moment aangeboden. Uiteraard ligt het in het voornemen van het HLT
bestuur om vanaf volgend jaar gelijke tred te houden met de andere gemeenschappelijke
regelingen.
In regionaal verband zijn als pilot voor enkele gemeenschappe lijke regelingen
(Veiligheidsregio en RDOG) Ambtelijke Governance Teams (AGT's) gevormd. Een AGT
staat onder voorzitterschap van een gemeentesecretaris en wordt gevormd vanuit een
aantal disciplines, waaronder in ieder geval financiën en een ambtenaar met kennis van
het beleidsterrein van de regeling. Ook binnen de werkorganisatie HLT wordt dit jaar voor
het eerst gewerkt met een Ambtelijk Governance Team, bestaande uit, de financieel
adviseur, inhoudelijk adviseur en de regiocoördinator. De gemeente Lisse is hier vorig
jaar al mee gestart. Het AGT bespreekt onder andere de kadernota, de ontwerpbegroting,
inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen en de financiële aspecten en levert
zo input voor dit voorstel.

Bestaand !<a d er en context
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen worden de raden van de aan
de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld
zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting 2018.

Beoogd effect
Goede Uitvoering van de financiële cyclus van gemeenschappelijke regelingen waar Lisse
aan deelneemt. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Lisse
binnen de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

2

Argumenten
Hieronder leest u de beoordeling van de ontwerpbegrotingen van de verschillende

gemeenscha ppelij ke l-egeliI1gen.
1.

GR Holland Rijnlcll1d

I

Contactpersonen:
Jos Augustinus/Benny Deekman

Bijdrage gemeente in
2018
Begroting
Gemeente
2017
Mij 2017-2020 7.820.203
Mli 2017-2021 7.820 .203
Verschil
0
HilleQom
Usse
TeylinQen

220.597
236.433
385.655

Result:lat
2016
189.000
- 300 .000
-489.000
n.n.b.
n.n .b.
n.n.b.

Begroting
Begroting Begroting fli cti e koste n Begroting
2018
TVVO 2018
2018
Totaal 2018
7.590.225
7.590 .225 7.590.225 7.590.225
7.749.721 7.679 .721 7.679.721
7 .679.721
159.496
89.496
89.496
89.496
221.767
237.406
391.690

86.491
81.581
148.446

9.843
10.551
16.808

318.101
329.538
556.944

In bovenstaand tabel zijn de bijdragen per gemeel1te opgenomel1.
Daaril1 is ook het erratum van 20 april 2017, dat bij de stukken ter
inzage ligt, (I1r. 12) verwerkt. De totale begroting is inclusief de
frictiekosten vanwege de reorgal1isatie. De frictiekosten worden apar-t
bekostigd naast de inwonerbijdrage. De bijdragen van de gemeenten
zijn naar bovel1 afgerond. De bijdrage val1 cle frictiekosten zijn lager
dan in tabel 36. Deze lagere bijdrage heeft te maken met lagel-e
werkelijke frictiekostel1 door pensionering en andere baan.
Beleidsvoomemens 2018
+ fil1anciële impact en
wettelijke grol1dslag

De ontwerpbegroting 2018 is opgesteld conform de uitgangspunten
van de Kadert10ta 2018. Met de voorbereidingen van de Kacleillota is,
in tegenstelling tot andere jaren vroegtijdig begonnen. In november
2016 werden de voorbereidingen gestart. Vaststelling vond plaats in
het Algemeen Bestuur van 14 december 2016. Er is bij de gemeenteil
waardering voor de tijdige betrokkenheid van de gemeenten bij dit
onderdeel van de P&C cyclus. De Kadernota is in januari 2017
besproken in de commissies van de HLT-gemeenten. Lisse en
Teylingen hebben schriftelijk input geleverd. Het DB van Holland
Rijnland heeft hierop inhoudelijk gereageerd bij het AB-voorstel over
de I<adernota, behandeld in de AB-vergadering van 29 maart 2016
(zie bijlage 1.5).

De inhoudelijke kadel's van de kademota hebben geleid tot een reële
ontwerpbegroting 2018. Vier ambities uit de inhoudelijke agenda
geven richting aan de regionale samenwerking in Holland Rijnland.
1. Het hebben van een optimaal niveau van sociale
voorzieningel1, lokaal en regionaal, waarbij de eigel1 kracht
van de burger centraal staat;
2. Koplopet' te zijn il1 het toepassen van economische en
technologische innovaties;
3. Het hebben van eel1 aantrekkelijke en vitale woon- en
leefomgeving;
4. Het vel-sterken van het strategisch venlllogen van de
samenwerkende getlleentel1.
De vier ambities zijn vertaald in 13 speerpuIlten (zie bijlage 1.6).
Hoewel de bestuurlijke belangstelling zich richt op de ambities zoals
_______._ _ _ _ _ _.L-v_e_r_w_oord in d(~ Inhoudelijke Ag enda), houdt het g ro ~_
ts_t_
e_(_le
_
-'e
_
J_ _ _ _....J
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Afwijking begroting 2018
t.O.V. meerjarenbegroting
2018-2021

(ongeveer 75%) van de HR-organisatie zich bezig met uitvoerende
taken: het Regionaal BUI-eau Leerplicht, de ondersteuning van de
Urgentiecommissie Woonruimteverdeling, de Regiotaxi en de Tijdelijke
Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO). Deze taken
zijn bij Holland Rijnland belegd om meel' efficiency, schaalvoordeel of
risicodeling te bereiken.
In de meerjarenbegroting wordt in 2019 een daling van de bijdrage
van de gemeenten m.b .t. TWO van € 70.000,== verwacht Verder zijn
er geen afwijkingen.

Wordt de financiële
kaderstelling
gemeenscha ppelijke
regelingen 2018
toegepast? Zo nee, licht
de afwijking toe.

De richtlijnell van de werkgroep Financiële kaderstelling
Gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden zijn overgenomen. In
de kaderstelling worden richtlijnen gegeven voor o.a. de indexering
(1,3%), de uniforme taakstelling 0,0%) en de begrenzing van de
Algemene Reserve (zie bijlage 10).

Overige
opmerkingen/toekomstige
ontWikkelingen

Bij de zienswijze op de ontwel-pbegroting 2017 is door diverse
gemeenten (waaronder met name Lisse en Teylingen) nadrukkelijk
aandacht gevraagd om de begroting meer SMART te maken. Dit is
door HR goed opgepakt. Op 21 september 2016 werd een thema café
georganiseerd. In de ontwerpbegroting 2018 is aandacht voor het
onderwerp SMART. Voor uitvoeringstaken, zoals de handhaving van
de leerplicht is het SMART maken gelukt. Maar waar het gaat om
taken als het creëren en benutten van kansen, netwerken en lobbyen
is het maatschappelijk effect van de inspanning (outcome) vooraf vaak
Illoeilijk Illeetbaar te formuleren. Hier bestaat juist de behoefte aan
'vrije ruilllte', Olll actief in te kunnen spelen op het onverwachte en de
daaruit voortkomende urgentie of kansen.
De landelijke verkiezingen dit jaar en in 2018 de
gemeenteraadsverkiezingen kUllnen gevolgen hebben voor het beleid
en de uitvoeringstaken van HR. Eventuele wijzigingen zullen t.z.t.
worden verwerkt en in een begrotingswijziging en afzonderlijk worden
voorgelegd aan het AB.
Risico's
De gemeenten worden drieillaal per jaar geïnforilleerd over het
verloop van de begroting door de begroting, de tussenl-apportage en
de jaarrekening. Eventuele risico's worden daarin aa ngegeven (zie
verder 5.4 van de begroting 2018).

Advies: wel zienswijze
indienen

----<----------------------------~

De nieuwe aanpak die op aandrang van de gemeenten gekozen is bij
de voorbereiding van kademota en deze ontwerpbegroting hebben
geleid tot een vroegtijdige betrokkenheid en input van de gemeenten
en raden.
Dit werp zijn vruchten af bij het uiteindelijke eindresultaat in de vorm
van deze ontwerpbegroting 2018 en laat als positieve zienswijze aan
het bestuur weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018 .
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I Contactpersoon : Roalda van Tilburg

~-!, GR wcr!<bed rijven «ust-, lJu i 11- en

~3ol!enstreel<
~--------------.--------------~-------------------------------------I

Bijdrage gemeente ill 2018

Gemeentelijke bijdrage Teylingen

Bijdrage WSW: €249.655
Bijdrage SPW: (23.506
Totaal Teylingen: (273,161
Gemeentelijke bijdrage Lisse
Bijdrage WSW: ( 151.262
Bijdrage SPW: € 13,283
Totaal Lisse: ( 164,545
Gemeentelijke bijdrage Hillegom
Bijdrage WSW: € 147.324
Bijdrage SPW: € 16,791
Totaal Hillegom: € 164,115
Daarnaast ontvangt GR I<DB de rijksbijdrage WSW (€ 23,813 per
SE- plaats in 2018 ) . Dit is bekend in de meicirculaire.
Bel eidsvoornemens 2018 -Ifinanciële impact en wettelijke
grondslag

•

~

•

&

Afwijking begroting 2018 t.o.v.
meerjarenbegroting 2018-2021.

De verdere ontwikkeling van het SPW. In 2016 is gestart met
het Servicepunt Werk (SPW). In 2017 zal de dienstverlenil1g
worden ontwikkeld. Dit zal wordell gecontinueerd in 2018.
In 2017 wordt een toekomstvisie ontwikkeld voor de Gr I<DB .
Deze zal verder moeten worden ontwikkeld in 2018. De
financiële consequenties van de toekomstvisie zijn nog niet
verwerkt in deze begroting.
De komende jaren loopt de bijdrage per SE (WSW-plek)
terug. Dit heeft (grote) financiële consequenties voor de
gemeenten omdat de mogelijkheden tot verdere
kostenreductie binnen de GR KDB beperkt zijn. De
toekomstvisi~ moet hiel- antwoord op gaan gegeven.
De GR KDB heeft geen aparte kadernota opgesteld voor
2018. Aangezien gemeenteraden meer sturing willen geven
vooraf willen geven aan de GR I(DB, stellen we voor dit voor
2019 e.v. wel op te pakken. De discussie kan bijvoorbeeld
gestart worden met een dialoogsessie in het najaar
voorafgaand aan het opstellen van de begroting. In deze
dialoogsessie kan de GR KDB, samen met raadsleden de
kansen en risico's verkennen voor het opvolgende jaar.

Daarnaast ontvangt GR I<DB de rijksbijdrage WSW (€ 24.600 per
SE-plaats in 2018). Dit is bekend in de meicirculaire.

Uiteindelijk komt de gemeentelijke bijdrage voor 2017 voor de
gemeente bijna geheel t e rug omdat de gemeenten een extra
___-,--, _______=-_____-+_b-<ij'-d_r_ag""e_~an het rijk hebben ontvangen per Wsw-plek.
Wordt de financiële
[\jee. De stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt grotendeels
kad erstelling
veroorzaakt door de verlaging van de rijksbijdrage Wsw.
gemeenschappelijke regelingen
2018 toegepast? Zo nee, licht
Mogelijkheden tot kostenreductie elders zijn zeer beperkt (deze
de afwijking toe .
zijn de afgelopen jaren al doorgevoerd). De grootste
kostencomponent betreft de kosten Wsw en zijn daardoor niet
direct beïnvloedbaar. De toekomstvisie moet hier antwoord op
gaan gegeven.
~------------------------.~------------------------------------------------------
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Overige
opmerkingen/toekomstige
ontwikkelingen

De ontwikke ling van het SPW is nog bezig. 1'1et het SPW zijn we
nog bezig om de te behalen resu ltaten op te stellen. In de huidige
begroting zijn de te behalen resultaten nog niet helder.
We verwachten wel dat hier de komende tijd verder aan gewerkt
wordt en dat hier duidelijke (SMART- )afspraken over gemaakt
worden.

Advies: wel zienswijze indienen

Positieve zienswijze maar wel drie aandachtpunten naar voren
brengen:
• De raad wil betrokken worden bij de Toekomstvisie
MareGroep i.h.k.v. de toenemende tekorten.
• De raad wil duidelijkheid over de te verwachten resultaten bij
het SPW en verlangt een heldere terugkoppeling hierover.
• De raad wil starten met aparte kadernota en dialoogsessies
om de betrokkenheid van de raden te vergroten.

_.
3.

Gemeenschappelijke Regeling

Contactpersoon: Koos van Asten (financiën); Marielle

Veiligheidsregio Hollands r,1idden

Ravensbergen en Cindy Bogisch (Veiligheid)

Bijdrage gemeente in 2018
Beleidsvoornemens 2018

financiële impact en wettelijke
grondslag

(1.132.071

+
Beleidsvoornemens 2018
De beleidsvoornemens 2018 passen billnen de ambities zoals
opgenomen in het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 en het
Korpsbeleidsplan 2016 '-2018, welke eerder zijn afgestemd met
diverse partners en de gemeenteraden. De beleidsvoornemens
zijn vertaald in de vier verschillende programma's brandweer,
gemeenschappelijke meldkamer, oranje kolom en
veiligheidsbureau. In de vier programmaplannen is concreet
gemaakt welke strategische en operationele doelen worden
nagestreefd en prestaties worden geleverd. Daarbij is zoveel
als mogelijk vertaald naar, c.q. een koppeling aangebracht,
naar de beleidsdocumenten en de inzet aan middelen.
Zo gaat de brandweer bijvoorbeeld met een nieuwe manier van
oefenen aan de slag (Vakbekwaamheid 2.0), wordt een
wervingssysteem voor vrijwilligers ontwikkeld en ontwikkelen
ze een nieuw producten- en dienstenpakket op het gebied van
brandpreventie. Daarnaast wordt het intakeproces op de
meldkamer zo optimaal mogelijk ingericht om burgers in nood
zo snel en goed mogelijk hulp te bieden (pilot rnulti-intake) en
wordt een integraal kwaliteitszorgsysteem/ planning & control
cyclus gehanteerd.
Een aantal ontwikkelingen met zodanige organisatorische,
financiële of lokale impact wordt weergegeven onder 'overige
o pmerki ngen/toe komstig e ontwi kke Ii I1g en/risico's'.
Financiële impact
In de verschillende begrotingen 2017-2020 is rekening
gehouden met bijdragen VRHM. De geraamde bijdragen 20182020/2021 wijken af t.O.V. de nieuwe ramingell.
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De Wet veiligheidsregio's (art. 7a, 10,19,25, 36), de
Gemeenschappelijke regeling VRH~,1 (art. 28,42-45) ell het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(art. 1, 12-14).
Afwijking begroting 2018 t.O.V.
meerjarenbegroting 2018-2021

Bedragen x 1000

[
Lisse I-aill ing oud
r'am ing ni euw
ve rschil

Wordt de financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen
2018 toegepast? Zo nee, licht de
afwijking toe.

Overig8
op m e rki n9 e n/to e ko msti g e
ontwikkelingen/risico's

2018

20:L9

2020 1

202 1

1117
1132
-15

1253
1287
-34

1253
1287

1253
1287
-34

-34

Ja. De ontwerp-Programmabegroting 2018 staat financieel in
het teken van de gezamenlijke afspraken die gemeenteil
hebben gemaakt over de financiële kaderstelling van
g8meenschappelijke regelingen binn8n de regio I~ollands
Midden. De indexering van de gemeentelijke bijdragen is
conform de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen begrotingen 2018 - 2021 toegepast. De indexering
voor 2018 komt uit op 1,3% (inclusief nacalculatie indexering
van 2017). In de Financiële kaderstellillg gemeenschappelijke
regelingen begrotingen 2018 - 2021 wordt geen nadere
taakstelling voor 2018 voorgesteld.
Huisvestingsvisie Brandweer Hollands Midden
De huisvestingsvisie van de kazernes in onze regio is
gebaseerd op gebrUikerseisen en genormeerde uitruktijden. In
2017/2018 wordt duidelijk in hoeverre de Veiligheidsregio
brandweerkazernes gaat kopen of blijft huren. De financiële en
organisatorische gevolgen van de keuze voor wat betreft de
koop, huur en/of renovatie van kazernes zijn nog niet bekend
en niet meegenomen in de begroting.

Vrijwil/igersmanagementIn de begroting is een daling ill de instroom van vrijWilligers te
zien. De betrokkenheid van de vrijwilligers is van belang en er
moet zorg blijven voor de binding met vrijwilligel-s. Het aantal
brandweervrijwilligers in Lisse daalt overigens niet.
Achterblijvende kosten Gerneel7schappelijke {vle/dl<amer (G{I'1I()
Door de heroriëntatie van de Landelijke 1\1eldkamero rgallisatie
(LMO) zijn de Veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands
Midden in ieder geval tot en met 2020 verantwoordelijk voor
de meldkamer Den Haag. De ontwerp-programmabegroting
2018 voor de G1\11( is gebaseerd op de meest recente
informatie m.b.t. de samenvoeging vall de Illeldkamers
Hollands Midden en !-laaglanden en het Transitieakkoord.
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Met betrekking tot (de berekening van) de achterblijvende
materiële kosten GMK Hollands I\~idden is er nog geen
overeenstemming tussen VRHM en betrokken partijen binnen
Hollands Midden en het ministerie van Veiligheid en Justitie,
conform het Transitieakkoord.

Advies: wel zienswijze indienen

Toekomstbestendige bluswatervoorziening
Vanuit de Wet veiligheidsregio's is het college van B&W belast
met de organisatie van de brandweerzorg. In dit kader is bij de
vorming van de Brandweer Hollands Midden besloten dat
gemeenten verantwoordelijk zijn voor de levering van een
adequate bluswatervoorziening voor de brandweer. De
noodzakelijke beleidswijzigingen van waterleidingbedrijven en
vervangingsinvesteringen van gemeenteil, vragen om een
heroverweging van de balans tussen kosten,
drinkwaterkwaliteit en een optimale bluswatervoorziening. De
VRHM heeft d.m.v. een projectopdracht besloten om in
samenspraak met waterleidingbedrijven, gemeenten en
Brandweer Hollands Midden te komen tot een gezamenlijke
realisatie van een toekolllstbestendige bluswatervoorziening
binnen de VRHM. Omdat de verantwoordelijkheid voor de
bluswatervoorziening is achtergebleven bij de gemeenten (en
dus niet is meegenomen ill de GR VRHM), zijn de financiële
consequenties van deze ontwikkelingen voor rekening van de
lokale gemeenten en dus niet zichtbaar in de begroting van de
VRHM.
Een compliment te geven voor de nieuwe wijze waarop de
begroting is opgezet en inhoudelijk beschreven. Hiernaast
wordt aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van
vrijwilligers en de lokale binding. Dit blijft van belang, zeker in
het licht van de aangegeven daling van de instroom van
vrijwilligers . Verder scherp te blijven op de ontWikkeling van de
huisvestingsvisie van de Brandweer Hollands Midden. De
burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen
denken graag hierin mee door middel van een afvaardiging
vanuit HLT binnen de regionale werkgroep huisvesting.

4. Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden
Bijdrage gemeente in 2018

Beleidsvoornemens 2018
financiële impact en
wettelijke grondslag

+

Contactpersoon: René Daalmans / Jacobine
Glasbergen

Bijdrage Hillegom: €739.000
Bijdrage Lisse 093.000
Bijdrage Teylingen €1.259.000
Verwerlcillg "Gezond GeregelD"
In de programmabegroting zijn de uitkomsten vall "Gezond
GeregelD" deels verwerkt. Er is een verdeling aangebracht tussen de
wettelijke taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG)
("Schil 1") en wettelijke gemeentetaken ("Schil 2) die aan de RDOG
zijn opgedragen. Doel van "Gezond GeregelD" is 0111 de raden meer
grip en sturingsmogelijkheden te geven op de taken die de RDOG
HM uitvoert. Vereenvoudiging en transparantie van de
bekostigingsstructuur gaat daarmee samen. In deze begmtillg is de
CJG-dienstverlening nu via een Bijdrage Per Inwoner (BPI)
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bekostigd.
Dat verloopt budgettair neutraal, omdat de subsidies die hier
voorheen aan de gemeente werden gevraagd, komen te vervallen.
De taken "toezicht kinderopvang" en "verslavingspl-eventie" wordell
niet in het BPI opgenomen. Er volgt nog een voorstel voor de
aanpassing met illgang van begrotingsjaar 2019 van de financierillg
van taken die bekostigd worden uit het jeugdhulpbudget (Veilig
Thuis, JPT en CIT) of via de centrumgemeenten (rvleidpunt Zorg en
Overlast en inzet Meldpunt in het Veiligheidshuis).
Nieuwe BBV-regelgeving
De programmabegroting 2018 volgt de nieuwe illdeling die op grond
van het gewijzigde Besluit begroting en verantwoording provincies
en gemeenten (BBV) is vereist. Daal-mee zijn de overheadkostell
apart benoemd en niet langer als deel van de kosten van het
primaire proces meegenomen. Om de vergelijking met vorige jaren
eenvoudiger te maken, zijn ook de cijfers volgens de oude
systematiek nog in de programma begroting opgenomen.
Rijl{s Vaccinatie Programma (RVP).

Met ingang van 2018 wordt het RVP niet langer door het RIVM
bekostigd, maar door de gemeenten via een BPI. De daarmee
gemoeide middelen zijn toegevoegd aan het gemeentefonds.
Daarmee verloopt deze wijziging voor de gemeenten budgettail'
neutraal. In 2017 wordt het team infectieziektepl'eventie Uitgebreid.
Daarmee voldoet het aan de landelijke normen (de zogenaamde
Visi-nonn).
r-.1aatschappelijl{e Zorg en Veilig 'fhuis.
De organisatie van de vijf werksoorten Meldpunt Zorg en Overlast,
Basiszorg Kwetsbare Kinderen, Jeugdpreventieteam, Veilig Thuis en
Crisis Interventie Team wordt tussen nu en 2019 omgevormd tot
twee werksoorten: vrijwillig kader en dwang- en drangkader. Nieuwe
ontwikkeling is de multidisciplinaire aanpak (MDA++), die de
gemeenten in 2018 gerealiseerd moeten hebben. In februari 2017
heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan bij Veilig Thuis
Hollands Midden . In reactie op het inspectierapport heeft Veilig Thuis
een Plan van Aanpak geschreven om de kwaliteit van Veilig Thuis te
verbeteren. De (financiële) gevolgen van de implementatie van dit
Plan van Aanpak zijn niet in de prograllllllabegroting verwerkt.

Afwijkillg begroting 2018

n.v.t.

t.O.V. meerjarenbegroting

2018-2021
Wordt de financiële
kaderstelling
gemeenschappelijke

De RDOG Hollands 1\1idden volgt voor de incJexering de centrale
afspraken van de Werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke
Regelingen.

regelingen 2018 toegepast?
Zo nee, licht de afwijking toe.
Overige
opmerkingen/toekomstige
ontwikkelingen

De kademota is op 21 december 2016 aangeboden.
Het op 13 april 2017 vastgestelde Verb etel'plan voor Veilig Thuis kan
financiële consequenties met zich meebl'engen, die nog niet in deze
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-

-

Advies: wel/geen zienswijze
indienen

s. GR VAB (Vuilafvoerbedrijf
Duin- en Bollenstreek)

begroting zijn meegenomen.
In 2017 en 2018 wordt verder gewerkt aan de vereenvoudiging van
de bekostiging van wettelijke gemeentelijke taken die aan de RDOG
zijn opg§dragen ("Schil 2").
Positieve zienswijze: i nste m me n met
2018 .

-J·contactpersoon: Teus Scheffe

0

-

ntwe I-P- prog ra mma beg roti ng

I Stephan van der Pols

Bijdrage gemeente in 2018

Hillegom : € 136 .50 2,Lisse : € 145.412, Teylingen : € 230 .996,-

Beleidsvoornemens 2018 +
financiële impact en wettelijke
grondslag

Voortzetting van het bestaande contractbeheer.
Onderzoek uitvoeren d.m.v. een business case voor het
toekomstig) behouden of het afstoten van overslagstation te
Voorhout.
Het contract voor de spoorverbinding is reeds, in 2017, opgezegd
aangezien het afval tegenwoordig (o.b .v. het nieuwe
verwerkingscontract vanaf juli 2016) per weg wordt
getransporteerd naar de verwerker.
Als besloten wordt om het overslagstation op termijn af te stoten, zijn
er ontmantelingskosten. Binnen de concept-begroting 2018 e.v. van
cle GR die nu voorligt, is hier al rekening mee gehouden. De kosten
die zijn weggevallen als gevolg van de opzegging van de
spoorwegverbinding (€ 78.460,- op jaarbasis) worden hiervoor als
compensatie gebruikt. De financiële kosten als gevolg van een
eventuele ontmanteling kunnen hierdoor binnen de GR worden
opgevangen.
In de begroting van Lisse rekening is gehouden met de financiële
consequenties van het nieuwe afvalbeleid en brengt dus geen kosten
met zich mee.

Afwijking begroting 2018 t.o.v.
rneerjarenbegroting 2018-2021

OP

Bedragen x 1000
2018
139
137
2

2019
137
136
1

2020
137
135
2

2021
137
135
2

raming oud
raming nieuw
verschil

149
145

147
145
2

147
144
3

147
144
3

raming oud
raming nieuw
verschil

238
231
7

234
230

234
229
5

234
229
5

Hillegom

raming oud
raming nieuw
verschil

Lisse

Teylingen

4

4

Nee. De GR VAB is een gemeenschappelijke regeling in de meest
slanke vorm. Het betreft een Uitvoeringsorganisatie die is opgericht
om ill regionaal verband contracten in de markt aan te besteden voor
de verwerking van huisvuil. Zij heeft van oorsprong als doel om door
schaalvoordeel financieel gunstige verwerkingstarieven voor de
individuele gemeenten te bewerkstelligen. Hierdoor is nauwelijks
' - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _..1.-"'--sprake van beïnvloedbare kosten.
..Wordt de financiële
kaderstelling
<]emeellschappelijke regelingen
2018 toegepast? Zo nee, licht
de afwijking toe .
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Overige
op m e rki ng e n/toe ko mstig e
olltwi kkel i ngen

De uitkomsten van het onderzoek el1 de be sluitvorming door het
bestuul" van de GR worden doorvertaald in het nieuwe
exploitatiecontl"act dat moet worden afgesloten. Gezien de looptijd van
het contract had de opdracht voor de exploitati ewerkzaamhedell
opnieuw (Europ ees) moeten worden aanb es teed (met ingangsdatum 1
juli 2017).
Vanwege de onduidelijke toekomstsituatie en de hiermee gepaard
gaande onzekerhed en, welke deze opdracht wellicht minder
aantrekkelijk maakt voor de markt om op in te schrijven, is in overleg
met Stichting Rijk besloten om opdracht voor de
exploitatiewerkzaamheden - in afwijking van het Aanbestedingsbeleid
- 1 op 1 voort te zetten met de bestaande exploitant Meerlanden
totdat de uitkomsten van het onderzoek bekend en verwerkt zijn.
Als de GR VAB besluit om het overslag station voor de lange termijn te
behouden dan zal geïnvesteerd moeten worden in nieuw materieel. Op
basis van de GR begroting is hiervoor al een vervangingsbudget
beschikbaar.

Advies: wel/geen zienswijze
indienen

Geef een positieve zienswijze en instemmen met ontwerpbegroting
2018.

---------------------------------------------r--------------------------------------~

6. Omgevingsdienst West Holland (ODWH)
Bijdrage gemeente in 2018

Beleidsvoornemen s 2018 +
financiële impact en wettelijke
grondslag

I Contactpersoon: Jos Augustinus

De geme entelijke bijdrage voor Lisse is € 506.523
De gemeentelijke bijdrage voor Hill egom is € 533.515
De gemeentelijke bijdrage VOOI" Teylingen is € 712.275
De ODWH adviseert gemeenten bij ruimtelijke planvorming en is
actief op het gebied van milieu, gezondheid, archeologie en
duurzaamheid. In de advisering streeft de ODWH naar een
optimale milieukwaliteit en duurzaamheid van de fysieke
leefomgeving en ondersteunt bij het opstell en van milieubeleid
en voert projecten uit.
Extra opdrachten wordell uitgevoerd op het gebied van
omgevingsveiligh eid, energie en duurzaamh eid. Bijzondere
aandacht uit naar de energiebesparingsmogelijkheden en
duurzaamh e id . Dit gebeurt op projectbasis. Kenm erkend voor
de aanpak is advies op maat, kennisdeling via voorlichting en
bijeenkomsten met bedrijven. De ODWH maakt de resultaten
inzichte lijk met een energieplanner en slimme meters en zij
maken afspraken over energiebesparende maatregelen.
De ODWH heeft voor de Omgevingswet een analyse laten
opstellen. Deze analyse ligt bij de stukken t er inzage (bijlage
6.7).
De activiteiten rondom de Olllgevingswet worden in afstemming
met de gemeenten uitgevoerd.
Hierbij heeft de Omgevingsdienst vijf speel'punten:
a. Samenwerken in de keten.
b. Bijdragen aan beleidsinstrumenten.
c. Inrich t en werkpmcessen en oraani satie.
d. Aansluiten op Digitaal StelselOmgevingsw et.
e. Cultuur, gedrag en competenties
In 2018 komen de eerste aanzetten gegev en voor de
voorbereiding e n op de invoering van de Olllg evingswet.

----------------------------~------------------------------------------------------
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Voor een aantal opdrachtgevers worden specifiek bepaalde
werkzaamheden uitgevoerd. Voor de gemeente Noordwijk voert
de ODWH het Bouwtoezicht uit, voor Hillegom het to ezicht op
APV-taken en evenement controles worden uitgevoerd voor de
gemeenten Hillegom{ Leiden{ Lisse en Voorschoten.
Financiën
In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2016 is
een meerjarige aanpak vastgesteld om de Omgevingsdienst
financieel robuust te maken: "Programma ODWH 2017-2020"
(P1720). De meerjarige aanpak omvat een sluitende begroting
2017 en meerjarenraming 2018 - 2020 met ingang van 1
januari 2017, door middel van bezuiniging van salarislasten en
verlaging van huisvesting-{ ICT- en overige kosten. Hoewel de
reorganisatie in 2017 formeel is geëffectueerd{ is de afronding
ook in 2018 aan de orde. In bestuurlijke rapportages vindt
verslag plaats over het reorganisatieplan en komen op 12 juni
2017 en 9 oktober 2017 beschikbaar . Dit biedt waarborgen om
de voortgang te volgen.

Afwijking begroting 2018 t.O.V.
meerjarenbegroting 2018-2021
Wordt de financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen
2018 toegepast? Zo neef licht de
afwijking toe.
Overige
opmerkingen/toekomstige
ontWikkelingen

Er is een risico-inventarisatie vastgesteld. In de nota
weerstandsvermogen en risicomanagement die op 2 november
2015 is vastgesteld, zijn uitgangspunten vastgesteld voor het
bepalen van de risico's in euro's en de hoogte van het
weerstandsvermogen. Er is nu nog een negatieve reserve
(volgens de jaarrekening 2016) die aallgevuld moet worden tot
5% van de omzet (een reserve € 647.787). Volgens de
begroting nu bedraagt de reserve € 66.160: 17% van de
geïnventariseerde risico's.
In de meerjarenbegroting van de ODWH wOl'dt het begrote
bedrag voor 2018 aallgehouden.
Het financiële kader dat is opgenomen is gebaseerd op het
Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2017-2020 van
gemeenten in Hollands Midden.
De gemeenten Hillegom{ Lisse en Teylingen hebben vorig jaar
een zienswijze ingediend. De zienswijze had betrekking op de
verbetering van de robuustheid van de ODWH. Dit is opgepakt
door de ODWH en via twee sporen tot stand gebracht. Na de
financiële robuustheid verbeterd te hel)ben is nu de inhoudelijke
robuustheid aan de orde. Dit alles is vastgelegd in een
startnotitie: Oriëntatie op ontwikkelingen, koers en takenpakket
Omgevingsdienst West-Holland (november 2016) en is als
bijlage 6 . 11 bij de stukken ter inzage gelegd.
Betrokkenheid gemeenteraden
In februari 2017 heeft het DB een voorstel gepresenteerd om de
betrokkenheid van de raden te vergroten. In dit jaar is ook een
bestuurlijke conferentie gehouden over de gewenste koers. Een
uitgebreidere impressie van de cOllferentie staat op de website.
Plan van Aanpal<
Het Plan staat op de agenda van het AB van 8 mei 2017.
Ondertussen realiseert de Omgevingsdi enst quick-wins zoals
meer ODWH-collega's die gaan werken bij de gemeenten,
bestuurders meenem en op inspectie en vergaderen op
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(bedrijfs)locatie . l-l et voorstel ligt bij de stukken ter inz~
ge
,_____________________________~(~b~iJ~
ïa~g~e-6-.::
~
))~.----------------------____________
Advies: wel zienswijze indienen
Geef een positieve zienswijze en stem in met de
ontwerpbegroting 2018.
I--_ ------------------------~

I Contactpersoon: Hanane EI Akili

7. ISI) Bollenstreek

Bijdrage gemeente in 201 8

Gemeentelijke bijdrage Teyling en
Bijdrage programma Participatie: € 5.343.396
Bijdrage programma Zorg (inclusief PGB Jeugd):
€ 6.044439
Bijdrage overhead: (930.009
Tota le bijdrage Teylingen: € 12.317.844
Gemeentelijke bijdrage Lisse
Bijdrage programma Pa,'ticipatie: € 4.074.609
Bijdrage programma Zorg (inclusief PGB Jeugd):
€ 3.927.668
Bijdrage overhead : € 647 .703
Totale bijdrage Lisse: € 8.649.981
Gemeentelijke bijdrage Hillegom
Bijdrage programma Participatie: € 4.037.612
Bijdrage programma Zorg (inclusief PGB Jeugd) :
€ 4.274.180
Bijdrage overhead: € 614.331
Totale bijdrage Lisse: € 8.926 . 122

Beleidsvoornemens 2018 + financiële
impact en wettelijk e grondslag

------

Afwijking begroting 201 8 t.O.V.
me e I'i are nbe g roti r1 9 201 8- 20 2 1

Participatie
Werk boven inkomen. Wie kan werken, moet werken.
De ISO ondersteunt bij het vinden van werk in
samenwerking met het Servicepunt Werk (SPW), dat in
opdracht van de ISO-trajecten uitvoert.
Maar niet iedereen slaagt erin om werk te vinden.
Iemand die geen werk kan vinden en/of Iliet zelf in zijn
levensonderhoud kan voorzien, kan bij ons aankloppen
voor hulp. Dit kan een Uitkering (PW, IOAW of IOAZ)
zijn .
Maar belangrijker is de hulp die we bied en om klanten
weer aan het werk te helpen. Een belangrijke taak van
de ISO is samen mét de klant ervoor te zorgen dat de
klant zelf in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien.
Zorg
De ISO wil ervoor zorgen dat iedere bewoner van de
Bollenstreek de voorZiening krijgt waar hij of zij recht op
heeft, als blijkt dat de ondersteuning niet geboden kan
worden vanuit de eigen kracht, het sociale netwerk of
voorliggende voorZieningen. Dat willen we snel en
efficiënt do e n. Het is een continu proces om de
cloorlooptijden naar beneden te krijgen, de
administratieve rompslomp t e beperken en de
klantvrielldelijkheid te vergroten. Het is Ollze ambitie
om ook bij dit programrna on ze klanten zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Ook hier geldt dat de
menselijke maat voorop slaat.
Niet Vi'ln to epassing
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Wo rdt de financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen 2018
toegepast? Zo nee, licht de afwijking
toe.
Overige opmerkingen/toekomstige
ontwikkelingen

Ja, de ISO-begroting voldoet aan de financiële
kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2018 .

Partiçj-R-Cjtie
Er wordt een stijging verwacht van het aantal
statushouders. Er wordt, in lijn met deze stijging van
het aantal cliënten, ook een stijging van de Bundeling
Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)
verwacht.
Fo rmatie- uitbreid ing
Er is sprake van een stijging van het aantal
bijstandsgerechtigden en toenemende werkzaamheden
op de Wmo. De ISO doet in verband hiermee een
verzoek tot formatie-uitbreiding.

Advies: wel zienswijze indienen

Compensatie e igen b ijdrage
Hillegom en Lisse krijgen vanuit het Rijk een bedrag van
ca. € 50.000 voor de compensatie van de (verlaagde)
eigen bijdrage. Voor Teylingen is de compensatie €
81.000.
Een zienswijze indienen over het vroegtijdig betrekken
van de raden d.m.V. bijvoorbeeld dialoogsessies en het
voorleggen van een kadernota

.~-=------"--------------~

8. Belastingsamenwerking Gemeentelijke
Belastingen Bollenstreek
Bijdrage gemeente in 2018
Beleidsvoornemens 2018 + financiële
impact en wettelijke grondslag

Afwijking begroting 2018 t.O.V.
meerjarenbegroti n9 2018-2021
Wordt de financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen 2018
toegepast? Zo nee, licht de afwijking
toe.
Overige opmerkingen/toekomstige
ontWikkelingen
Advies: Wel zienswijze indienen

Contactpersoon: Paul Schaddé van Dooren

Lisse - € 484.368
Teylinqen - € 537.080
Geen beleidsvoornemens, bijdrage overeenkomstig de
gemaakte afspraken, uitvoering belastingverordeningen
gemeente Lisse en Teylingen.
Het belasting beleid, waaronder de hoogte van de
belastingtarieven, bepalen Lisse, Noordwijk en Teylingen
zelf.
Wettelijke grondslag: belastingsa menwerking
Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek en de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
Geraamde bedragen 2018 zijn gelijk aan geraamde
bedrag in meerjarenbegroting 2018-2021.
Neen, er is geen prijsindex toegepast.

n.v.t .
Stem in met ontwerpbegmting 2018 en geef een
positieve zienswijze.
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Ka ntteken ingen
De onlangs gehouden Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen in
2018 kunnen gevolgen hebben voor het beleid enjof de uitvoeringstaken van de
gemeenschappelijke regelingen.

Financiële consequenties
De kosten per gemeenschappelijke regeling zijn terug te vinden in de begrotingen. Deze

bijdragen worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2018 .

.''\anpal<{ uitvoering en participatie
Artikel 35 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat: "De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een
ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld".
De ontwerpbegrotingen zijn ter inzage gelegd (via publicatie kenbaar gemaakt, zie bijlage

11).
Na besluitvorming in de gemeenteraad worden de besturen van de diverse
gemeenschappelijke regelingen schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit.

tJuLlrzaamlleid
Niet van toepassing
H illegom-Lisse-Teylingen (H LT)
Dit voorstel wordt bij alle drie de gemeenten nagenoeg gelijklUidend ingediend behoudens
één afwijking: Hillegom neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Cocensus en
neemt niet deel aan de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking

Bollenstreek. Teylingen en Lisse nemen niet deel aan de gemeenschappelijke regeling
CocensLls maar wel aan de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking
Bollenstreek. De ramingen verschillen vanzelfsprekend per gemeente.

Urgentie
De zienswijzen kunnen worden ingediend binnen acht weken na verzending van de
begroting aan de gemeenten. Deze datum verschilt per gemeenschappelijke regeling,
maar ligt in alle gevallen na de datum van de raadsvergadering.

Evaluatie
Niet van toepassing
Bijlagen en achtergrondinformatie
De diverse begrotingen, brieven en overige relevante documenten zijn aan de raad en

griffie toegestuurd.
Namens het college van burgemeester en wethouders,

J.W. Schellevis
secretaris

mevrouw A.W.M. Spruit
bu rgeilleeste r
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Lisse,
gelezen het voorstel van het college d.d. 2 mei 2017,
gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
ontwerpbegroting van de gemeenscha ppe lijke regeling Holland Rijnland. Daarbij
waardering uit te spreken over de nieuwe aanpak die op aandrang van de gemeenten
gekozen is bij de voorbereiding (van de kadernota) en deze ontwerpbegroting. Dit
heeft geleid tot een vroegtijdige betrokkenheid en input van de gemeenten en I-aden.
Dit werpt zijn vruchten af bij het uiteindelijke eindresultaat en leidt tot een positieve
zienswijze van de raad.
Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
ontwerpbegroting 2018 van de gemee nschappe li jke regeli ng werkbedrijven I<ustDuin- en Bollenstreek maar daarbij de volgende kanttekeningen en aandachtspunten
plaatst:
de raad wil betrokken worden bij de Toekomstvisie MareGroep vanwege de
toenemende tekorten;
de raad wil duidelijkheid verkrijgen over de te verwachten resultaten bij het
Service Punt Werk en verlangt een heldere terugkoppeling hierover.
de raad wenst te starten met een aparte kadernota en dialoogsessies om de
betrokkenheid van de raden te vergroten.
Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheid sregio
Hollands-Midden en daarbij een compliment te geven voor de nieuwe wijze waarop de
begroting is opgezet en inhoudelijk beschreven. Het bestuur verzoeken scherp te
blijve n op de ontwikkeling van de huisvestingsvisie van de Brandweer Hollands
Midden en vooral de effecten hiervan op de vrijwilligers. Dit is een punt van aandacht,
zeker in het licht van de aangegeven daling van de instroom van vrijwilligers. De
burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen denken graag hierin
mee.
Als ziensw ijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
on tw e r p beg roti n g 20 18 van d e9.eJT1 e ~D_S_Çl:1.gPR~lij keJe.g_~ U_Og_B~gLQ'!}9 L~ J21 ~iJs t
Openbare Gezondheidszorg volgens bijgevoegde brief
Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappe lijke regeling Vuilafvo erbed ri jf Du in en Bollenstreek vo lgens bijgevoegde brief
Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
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7.

8.

ontwerpbegroting 2018 van de gemeensd1illlpelijke re gelinq Omgevinqsd ienst WestHollill19_ volgens bijgevoegde brief
Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
ontwerpbegroting 2018 van de ge l îee nschappe lijke regeli ng Intergemeente lijke
Socia le Dienst Bo llenstree k en de volgende aandachtspunten meegeven:
- de raad wil graag vroegtijdig betrokken worden bij de ontwikkeling van kaders en in
het vervolg een kadernota voorgelegd krijgen en (op een interactieve wijze)
betrokken worden bij de vorming van kaders. Te denken valt bijvoorbeeld aan
dialoogsessies.
Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
ontwerpbegroting 2018 van de gemee nscllëlpp eli j ke req~Jl!lgJ?e l ast i nC) e n Boll enstreek
volgens bijgevoegde brief

Aldus besloten in de raadsvergadering van 24 mei 2017

A.J. Jaspers
Jl
Waarnemend raap 1<]J riffier

mevrouw A.W.M. Spruit
voorzitter \
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