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Zienswijze op Begroting 2020 Holland Rijnland

Geacht Dagelijks Bestuur,
Via uw mail d.d. 10 april 2019 hebben wij kennisgenomen van de Begroting Holland Rijnland
2020. U heeft ons in uw mail verzocht onze zienswijze bij voorkeur voor 3 juni a.s. aan u te
zenden, zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op
3 juli a.s.. De gemeenteraad heeft besloten de volgende zienswijze te geven.
Financiële beschouwingen
De bijdrage aan Holland Rijnland stijgt in 2020 met € 1.702 ten opzichte van de begroting
2019. Dit is een beperkte stijging, omdat de reguliere bijdrage stijgt met een bedrag van
€ 7.700 terwijl de bijdrage aan de frictie- en transitiekosten met € 5.998 dalen. Wij zijn blij dat
deze stijging beperkt is. Naar verwachting zal de begroting van 2021 geen bijdrage in de
frictiekosten meer bevatten.
Daarbij kan worden aangetekend dat het bestuur er op wijst dat begrotingswijzigingen niet zijn
uitgesloten. Graag zouden wij indien een begrotingswijziging zich aandient daarvan zo spoedig
mogelijk op de hoogte worden gebracht.
Algemeen
Verder wordt in de begroting een evaluatie van het cofinancieringsfonds en besluitvorming rond
het al dan niet verlengen van het Groenprogramma uit het RIF aangekondigd.
Waar het gaat om tegengaan van bestuurlijke drukte en het goed vorm geven van regionale
samenwerking in zijn algemeenheid achten wij het wenselijk helderheid te scheppen over hoe
de verworvenheden van Hart van Holland in de toekomst vorm te geven.
Een onzekerheid met betrekking tot de begroting is nog dat er nog geen CAO-akkoord is
afgesloten. Dit CAO-akkoord kan mogelijk invloed hebben op de personeelskosten. Dit zijn enige
onzekerheden, waarover wij graag helderheid willen zien, zodra hierover meer bekend is.
Op 12 juni organiseert u een raadsconferentie over de nieuwe Regionale Agenda Holland
Rijnland 2019 – 2023, daarna zal deze agenda in het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. We
waarderen het proces van totstandkoming van de regionale agenda. Wij onderstrepen hier dat
de realisatie van de Inhoudelijke Agenda een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
deelnemende gemeenten in Holland Rijnland is. Daarnaast waarderen wij de helderheid van dit
document met duidelijk vermeld de op te leveren producten. Wij benadrukken nogmaals dat wij
hopen dat de vaststelling van de regionale agenda geen invloed heeft op de ramingen in de

begroting. Ook hier geldt dat de raad hier tijdig over geïnformeerd wil worden indien dit wel
invloed zal hebben.
Hoogachtend,
de gemeenteraad van Voorschoten,

de griffier

de voorzitter

M. Elkerbout

P.J. Bouvy-Koene
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