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Onderwerp : zienswijze op uw ontwerpbegroting 2020 BIG BNGHNL2G 

Bijlage(n) 

Geacht bestuur, 

Noordwijk werkt als vierde speler binnen Holland Rijnland samen om de kwaliteit 

van wonen, werken, leren en leven van inwoners, ondernemers en instellingen te 

verbeteren . Holland Rijnland is voor ons een belangrijk samenwerkingsverband van 

en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Door gezamenlijk op te 

treden, vergroten wij onze slagkracht en onze lobby. Ook stemmen we onderling 

onze belangen af. 

De gemeenteraad van Noordwijk staat positief tegenover uw ontwerpbegroting 2020. 

Wel geven wij twee kanttekeningen mee. 

Raadsconferentie 

Dit voorjaar is nagedacht over de nieuwe Regionale Agenda voor Holland Rijnland. 

Er ligt inmiddels een concept versie die op instemming van ons college kan rekenen. 

Onze gemeenteraad heeft zich echter nog niet kunnen uitspreken over de nieuwe 

agenda. Wij waarderen het positief dat er op 12 juni a.s . een speciale conferentie 

voor gemeenteraden wordt georganiseerd, zodat ook raadsleden van gedachten 

kunnen wisselen over welke actuele ambities ons in Holland Rijnland verbinden . En 

hoe we onze werkwijzen en besluitvorming in deze dynamische regio functioneel 

houden. We zien uit naar deze conferentie. En vragen blijvend aandacht voor goede 

en tijdige betrokkenheid van de gemeenteraden, vooral wanneer belangrijke 
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besluiten zich aandienen, zoals nu met de nieuwe agenda en recent de lobbybrief 

t.b.v. onze regionale energiestrategie en vaststelling van de regionale 
hu isvestingsverorden i ng. 

Later onze zienswijze over regionale agenda 2019-2023 

Daarnaast rekenen wij erop dat onze gemeenteraad in aanloop naar de AB

vergadering van 30 oktober 2019 een zienswijze kan meegeven op het definitieve 

ontwerp van de nieuwe agenda. Deze zienswijze is wat ons betreft inclusief 
eventuele gevoelens over de (aanvullende) consequenties van de agenda in termen 

van tijd, menskracht en geld voor de begroting van Holland Rijnland. Als ook voor de 

mogelijk (extra) gevraagde inzet van de deelnemende gemeenten. We zien dat uw 
ontwerpbegroting hier op de nodige punten al rekening mee houdt, maar we 

vermoeden dat de uiteindelijke nieuwe agenda meer consequenties heeft dan thans 

is verwerkt. We hechten eraan hier later, bij de behandeling van de agenda, 
expliciet bij stil te kunnen staan. 

Ten slotte 

Gezamenlijk als Holland Rijnland hebben we in het verleden grote successen 
behaald. We kijken met vertrouwen naar de toekomst. 

Hoogachte~cf, 

J.H.M. H~ars-VloedbeJ9'fvoorzitter !~.Fr 'Fx~bricotti, griffier 
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