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1 Voorwoord en algemene beschouwingen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Dit spreekwoord is beeldend voor de samenwerking van
onze dertien gemeenten in Holland Rijnland. Door samen te werken, opereren we krachtig en leveren
we meer kwaliteit tegen minder kosten. Samen zaken oppakken vergt uiteraard ook inspanning en
afstemming. Daarom maken we afspraken over de kaders die daarvoor nodig zijn. De financiële
kaders voor de begroting zijn vastgelegd in de Kaderbrief 2020, de inhoudelijke kaders komen aan
bod in de Regionale Agenda. Het Dagelijks Bestuur biedt u graag de Begroting Holland Rijnland 2020
aan.

Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 - 2023
In de Regionale Agenda Holland Rijnland zal het meerjarig inhoudelijk kader worden geschetst.
Aan het opstellen hiervan wordt momenteel hard gewerkt. Het inhoudelijk kader is om die reden
niet in de kaderbrief verwerkt. Voor de Regionale Agenda maakte het Dagelijks Bestuur in de eerste
maanden van 2019 een ronde langs alle colleges om met hen hierover van gedachten te wisselen.
De gesprekken gingen zowel over de inhoud van de Regionale Agenda als over de manier waarop de
dertien gemeenten willen samenwerken in Holland Rijnland-verband.
Daar is voldoende reden toe nu in alle gemeenten nieuwe besturen zijn geïnstalleerd en Holland
Rijnland zelf ook een nieuw bestuur heeft. Als vertrekpunt voor deze gesprekken is al wel een
voorzet gemaakt voor een dergelijke agenda. Actuele kansen en uitdagingen, ambities uit nieuwe
coalitieprogramma’s en onze bestaande samenwerkingsafspraken zijn erin verwerkt. Het document
is bij uitstek een bespreekstuk en dus niet in beton gegoten. Samen met de gesprek leidraad en
een bijlage met feiten en cijfers vormde het de basis voor de gespreksronde. De uitkomst van
de gesprekken geeft houvast voor verdere duiding. In april zal de colleges worden gevraagd
of zij zich kunnen vinden in een tweede concept van de Regionale Agenda. Dat gebeurt in een
collegeconferentie, die een vervolg krijgt in een raadsconferentie.

Uiteindelijk zal het Algemeen Bestuur dit jaar de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 – 2023
bespreken en vaststellen. Met de vaststelling wordt richting gegeven aan de inspanning van Holland
Rijnland, de financiële afspraken hierover en de verantwoording daarvan. De in de Regionale Agenda
beschreven ambitie sluit daarvoor aan bij het beschikbare geld dat de gemeenten hieraan willen
besteden. De raden zullen niet alleen worden geïnformeerd over de Regionale Agenda. Ook over de
uitwerking in specifieke thema’s zoals een mobiliteitsplan en OV-concessie en het uitvoeringstraject
van het energieprogramma worden zij geraadpleegd.

Begroting Holland Rijnland 2020
Begrotingswijzigingen zijn niet uitgesloten. De voorliggende begroting is immers gebaseerd op het
eerste concept van de Regionale Agenda en passend binnen het afgesproken financiële kader.
Mogelijke wijzigingen in de Regionale Agenda kunnen leiden tot verschuivingen op programmaniveau,
waardoor de begroting moet worden aangepast. Als dit het geval is, dan komen in de vergadering van
het Algemeen Bestuur (AB) van 3 juli 2019 bij amendement de nodige begrotingswijzigingen aan de
orde. Maar ook in latere vergaderingen kunnen nog wijzigingen worden aangebracht. Vanzelfsprekend
stemt het DB de Regionale Agenda optimaal af op de opbrengsten van de gesprekronde en van de
conferenties.
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De Begroting Holland Rijnland 2020 is opgebouwd op basis van de opgaven op programmaniveau.
Voor deze opzet is gekozen op advies van de accountant en met het leergeld van het vorige
jaarrekeningtraject. Met deze nieuwe aanpak zijn de strategische sturingsmogelijkheden
geoptimaliseerd. Op programmaniveau zijn de opgaven en de strategische doelen beschreven,
gevolgd door wat de gemeenten willen bereiken en wat het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
daarvoor in 2020 gaat doen en in het bijzonder wat het gaat kosten. De verdere uitwerking van de
daarvoor nodige activiteiten worden jaarlijks vastgelegd in een uitvoeringsplan. Het Dagelijks Bestuur
gaat dat jaarplan met activiteiten in de loop van 2019 opstellen zodat in 2020 een goede start wordt
gemaakt met de uitvoering.


