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zienswijze op Begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021 Holland Rijnland

Geacht Dagelijks Bestuur,
Via uw mail d.d. 13 april 2017 hebben wij kennisgenomen van de begroting Holland Rijnland 2018. U
heeft ons in uw mail verzocht onze zienswijze bij voorkeur voor 7 juni a.s. aan u te zenden, zodat
deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 21 juni a.s.. De
gemeenteraad heeft besloten de volgende zienswijze te geven.

Ontwikkelingen Leidse regio en communicerende vaten Leidse Regio en Holland Rijnland

De gemeenteraad heeft de Toekomstvisie Leidse Regio 2027 vastgesteld, vervolgens is aan de
uitwerking begonnen van een passende samenwerkingsvorm. De gemeente Voorschoten heeft

besloten om wat betreft deelname aan de Leidse regio een “pas op de plaats” te maken en te wachten,
totdat er meer duidelijkheid is over samenwerking met de gemeente Wassenaar waarmee de gemeente
een gezamenlijk ambtelijk apparaat heeft. Holland Rijnland en de Leidse Regio zien wij als

communicerende vaten: wat de Leidse Regio gaat doen, zal niet meer door Holland Rijnland behoeven
te worden gedaan. Taken die de Leidse Regio oppakt, moeten ook direct uit de programma’s van
Holland Rijnland worden gehaald. Dit blijft voor ons een punt van aandacht. Voor de gemeente
Voorschoten zijn alle opties van regionale samenwerking nog open.

Onacceptabel te betalen voor diensten die niet worden afgenomen

In onze zienswijzen op vorige begrotingen van Holland Rijnland hebben wij gevraagd om verlaging
van de inwonerbijdrage voor de Sociaal Domeintaken die Voorschoten niet afneemt van Holland
Rijnland. Het DB heeft ons verzoek afgewezen.

Wij blijven ons standpunt herhalen dat het onacceptabel is dat betaald moet worden voor diensten die
niet afgenomen worden.

Algemene financiële beschouwingen

Vanuit financieel oogpunt laat de begroting 2018 van Holland Rijnland zien dat de organisatie, na de
veranderingen die de afgelopen jaren zijn doorgemaakt, in rustiger vaarwater terecht is gekomen. De
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begroting is ten opzichte van 2017 verhoogd met 1,3% overeenkomstig de zogenaamde Du Chatinier
norm.

Onder de Du Chatinier norm wordt verstaan dat er enkel een bijstelling is gedaan op basis van loonen prijscompensatie. Deze indexatie is vastgesteld op 1,3% door de werkgroep ‘financiële

kaderstelling gemeenschappelijke regelingen’ van gemeenten in de regio Hollands-Midden. Holland
Rijnland realiseerde namelijk al een bezuinigingstaakstelling van 25% is in het jaar 2017. De raad is
positief over deze taakstelling.
De frictie en transitiekosten (hoofdstuk 4.7) zijn daarentegen bijna € 235.000 lager dan in de

begroting 2017. Dit geeft aan dat het proces van herplaatsing van boventallige medewerkers zijn
vruchten afwerpt. Er ligt nog wel de opdracht om drie medewerkers te herplaatsen. Het blijft
belangrijk om hier aandacht aan te blijven besteden.

Hoogachtend,

de gemeenteraad van Voorschoten,

J. van der Does
de griffier

P.J. Bouvy-Koene

de voorzitter
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