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De raad van de gemeente Katwijk heeft op 13 april 2017 de begroting van het samenwerkingsorgaan Holland 
Rijnland voor het jaar 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021 ontvangen. U stelt de raad in de 
gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De begroting is tegelijk met de begrotingen van de andere 
gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Katwijk deelneemt, in de raad van 1 juni 2017 
behandeld. Wij hebben de begroting getoetst op de uitgangspunten van de kadernota zoals die door het 
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland is vastgesteld. 

Ook hebben wij gekeken in hoeverre de speerpunten van de Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland een plek 
hebben gekregen in de Begroting 2018. Hierbij hebben wij geconstateerd dat in de Begroting 2018 bij het 
hoofdstuk ECONOMIE wel wordt gesproken over de versterking van de economische topsectoren Bio- en 
Lifescience, Greenports (Tuinbouw), Space (High Tech) en Biobased Economy maar dat het thema 
Unmanned Valley hierbij ontbreekt. Het thema Unmanned Valley is namelijk wel in de Inhoudelijke Agenda 
opgenomen. Hierin staat bij het speerpunt "De regio is nationaal centrum voor aardobservatie en 
navigatietoepassingen" (space) dat er een relatie is met 'security' en 'unmanned valley'. De combinatie van 
satellietdata en data van drones kan namelijk voor de directe omgeving innovatieve ontwikkelings
mogelijkheden bieden voor land- en tuinbouw, onderwijs en wetenschap. 
Wij dringen er dan ook op aan dat het thema Unmanned Valley alsnog in het hoofdstuk ECONOMIE in de 
begroting wordt toegevoegd. 
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Wij hebben ook kennis genomen van de jaarstukken 2016. Hierbij ontbreken helaas het verslag van 
bevindingen en de accountantsverklaring. Wij verzoeken u deze stukken zo spoedig mogelijk alsnog aan de 
gemeenteraad aan te bieden. Daarnaast verzoeken wij u deze stukken voortaan tegelijk met de jaarstukken 
aan de gemeenteraden aan te bieden. 

Wij zijn ten slotte verheugd dat de begroting deze keer voor 15 april aan de raden van de deelnemende 
gemeenten is gestuurd zodat wij deze tegelijk met de andere begrotingen in een en dezelfde raadscommissie 
en raadsvergadering hebben kunnen behandelen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Katwijk, 
Ide secretari~ de burgmpeester, . 

ir. 'é.L. Visser 


