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Onderwerp: Begroting 2019 Holland Rijnland

Katwijk, 31 mei 2018

Geacht bestuur,
De raad van de gemeente Katwijk heeft op 13 april 2018 de conceptbegroting van het samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland voor het jaar 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022 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 commissie van 24 mei 2018
en de raad van 31 mei 2018 behandeld. Wij hebben de begroting getoetst op de uitgangspunten van de
kademota zoals die door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland is vastgesteld.
Wij hebben er begrip voor dat de begroting beleidsarm is, doordat op het moment van schrijven aan de
begroting de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en de uitkomsten van de evaluatie van de
dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp van de tijdelijke werkorganisatie Jeugdhulp nog niet bekend
waren. Desondanks vinden wij het wenselijk dat nader wordt omschreven welke activiteiten Holland
Rijnland onderneemt die onder het domein Leefomgeving vallen. In de begroting valt namelijk te lezen dat
de lasten voor dit domein in 2019 met ruim een ton worden verhoogd, zonder dat dit nader wordt
onderbouwd.
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Wij zijn ten slotte verheugd dat de begroting ook 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.
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