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De gemeenteraad van Oegstgeest; 

gelezen I het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2017, nummer CB-198334; 

gelet op I Artikel 35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 29, vierde lid van de 
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland; 

besluit 

1. De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2018 van Holland 
Rijnland naar voren te brengen: 

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmeringen (en) ten aanzien van het 
vaststellen van de ontwerpbegroting voor 2018 van Holland Rijnland door het Algemeen 
Bestuur. 

2. Het Algemeen Bestuur te verzoeken om bij het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland 
aandacht te vragen voor het volgende: 

Een nadere toelichting te geven op het verschil in kosten voor het opdrachtgeversschap 
Jeugd (1WO) de komende jaren (o.a. op de verschillen bij de programmakosten en de 
kosten voor de werkorganisatie); 

Het tekort voor de Tijdelijke werkorganisatie opdrachtgeversschap Jeugd (1WO) van 
€28.000 in de ontwerpbegroting Holland Rijnland 2018 op te lossen binnen de 
financiële kaderstelling van de jeugdhulpbegroting van Holland Rijnland; 

Dat in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland bij de deelnemende gemeenten 
aandacht wordt gevraagd voor het feit dat voor de realisatie van de Inhoudelijke 
Agenda 2016-2020 steeds meer van de gemeenten zélf gevraagd wordt, m.b.t. capaciteit 
en financiële middelen; en de verwachte benodigde inzet en middelen ook tijdig 
inzichtelijk te maken, samen met de gemeenten. 
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Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 1 juni 2017. 

de griffier )lê)r,oorzitter 

F. Kromhout w.Jae~ 


