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Doorkiesnummer: 827 

Bijlage(n) : Afdeling: Staf Strategie en Con trol 

Onderwerp: Zienswijze op Begroting 2019 Holland Rijnland 

Geacht Dagelijks Bestuur, 

Via uw mail d.d . 13 april 2018 hebben wij kennisgenomen van de begroting Holland Rijnland 2019. U 

heeft ons in uw mail verzocht onze zienswijze bij voorkeur voor 4 juni a.s. aan u te zenden, zodat 

deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 4 juli a.s .. De 

gemeenteraad heeft besloten de volgende zienswijze te geven. 

Samenwerking in de Leidse regio en zorgvuldige afweging nieuwe taken naar Holland Rijnland 

Voor de gemeente Voorschoten is versteviging van samenwerking in de Leid se regio richtinggevend. 

Daar waar zaken door de Leidse regio kunnen worden opgepakt hoeven deze ons' inziens niet door 

Holland Rijnland te worden gedaan. Wij willen waken voor dubbelingen in verschillende 

samenwerkingen zoals Hart van Holland, Leidse regio en Holland Rijnland en willen bestuurlijke 

drukte verminderen . 

Begroting compact houden en geen zaken toevoegen buiten begroting om 
Het streven is om de begroting compact te houden. Doordat zaken die van invloed zijn op Holland 

Rijnland, zoals de nieuwe coalitieakkoorden nog niet gereed zijn is de begroting op dit moment 

beleidsarm. In 2019 staan onder meer de evaluaties van het Regionaal Investeringsprogramma (RIF), 

inclusief het groenprogramma, en het CofinanCieringsfonds op stapel. Verder start in 2019 de 

volgende actualisatie van de Regionale Woonagenda (RWA). 2019 is bovendien het laatste 

uitvoeringsjaar van de Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016 - 2020. Daarom wordt de Inhou

delijke Agenda in 2019 geëvalueerd . Als er vanuit de inhoudelijke agenda aan de deelnemende 

gemeenten om financiering worden gevraagd is het voor de gemeente Voorschoten van groot belang, 

om tijdig duidelijkheid te krijgen over wat er van de deelnemende gemeenten verwacht wordt aan 

capaciteit en middelen. Vanuit de Leidse regio gemeenten is dit signaal ook vernomen. 

Vraag voor Voorschoten is in dat verband wat hoort wel en wat hoort niet in de inhoudelijke agenda 

van Holland Rijnland en wat gebeurt er al in andere gremia. Uitgangspunt is dat realisatie van de 

Inhou cmJ,ijlf&.t\9JmIil~~rgezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten in 
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Holland Rijnland is. En dat zij dus ook leidend zijn in wat er in deze inhoudelijke agenda hoort en wat 

niet. 

Financiële beschouwingen 

De bijdrage van de gemeente Voorschoten stijgt in de begroting 2019- 2022 met € 8.347 ten opzichte 


van de begroting 2018- 2021. De verhoging betstaat uit een verhoging van de reguliere bijdrage met 


€ 12.542 en een verlaging van de bijdrage voor frictie - en transitiekosten met € 4.195. De bijdrage 


aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF) blijft gelijk. De raad is hierover positief. 


De totale bijdrage aan Holland Rijnland bedraagt voor 2019 en verder € 863.989. 


De reguliere bijdrage vloeit voor een deel voort uit de reguliere indexering van de begroting op basis 


van de Du Chatinier norm (2,3%) en voor een deel uit een extra bijdrage voor gestegen loon kosten van 


€ 155.000 op GR niveau. Het bestuur van Holland Rijnland geeft aan dat deze extra verhoging 


noodzakelijk is , omdat de loonkosten sterker stijgen dan de Du Chatinier norm. De norm wordt in 


2018 geëvalueerd . 


De frictie- en transitiekosten dalen in de begroting 2019-2022 en bedragen nog € 158.000. Deze 


kosten zullen naar verwachting verder dalen de komende jaren en daarmee ook de bijdrage daarin. 


De wijzigingen in de begroting op het onderdeel Jeugdhulp hebben geen consequenties voor 


Voorschoten omdat de gemeente daaraan niet deel neemt. 


De verhoging van de bijdrage voor 2019 en volgende jaren ad € 8.347 worden meegenomen in de 


kadernota 


Aanvullend wil de raad de aandacht vestigen op de discussie over de voortzetting en verbreding van 


het Regionaal investeringsfonds (RIF) die in de begroting is aangekondigd. Financiële consequenties 


bij een eventuele verlenging verdienen nadrukkelijke aandacht. Ook daar is het voor de raad 


essentieel om tijdig geïnformeerd te worden. 


Hoogachtend, 


de gemeenteraad van Voorschoten, 


J, van der Does P.J, 1I ou Y, Koene 

de griffier de ~ or itter 

Gemeente Voorschoten 
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