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Voorstel aan de Raad

Registratienummer:
Datum collegebesluit:
Datum raadsvergadering:
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dinsdag 14 mei 2019
donderdag 6 juni 2019
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Soort Voorstel:
Onderwerp:
Portefeuillehouder:
Programma:

Adviesnota
Zienswijze ontwerpbegroting Wodv 2020
Wethouder Cramwinckel
Goed bestuur

Kernboodschap:

Door het indienen van een zienswijze kan de raad invloed
uitoefenen op deze verbonden partij met als doel grip te
houden
1.
Aanbiedingsbrief dagelijks bestuur Werkorganisatie
Duivenvoorde en Ontwerpbegroting Werkorganisatie
Duivenvoorde 2019
2.
Zienswijze op de ontwerpbegroting

Bijlagen:

Beslispunten

Een zienswijze aan het dagelijks bestuur van de
Werkorganisatie Duivenvoorde over de ontwerpbegroting
2020 naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit
besluit behorende brief

Relatie met:

Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk
wat nog moet komen of al geweest is)
Toezegging:
Amendement/motie:
Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad
Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting Wodv 2020
Samenvatting
Het dagelijks bestuur heeft de ontwerpbegroting toegezonden. Daardoor is de mogelijkheid om
binnen 8 weken een zienswijze in te dienen. Het Algemeen bestuur van de Werkorganisatie
Duivenvoorde kan vervolgens de definitieve begroting met inachtneming van de ingediende
zienswijzen van alle deelnemers vaststellen.
Beoogd effect
Gebruik te maken van het recht om een zienswijze in te dienen teneinde de (financiële)
belangen van Voorschoten naar voren te brengen bij deze verbonden partij.
Argumenten
1.1 De zienswijze is een reactie op de zorg die door het dagelijks bestuur van de WODV is
verwoord in de aanbiedingsbrief en onze gedeelde zog voor de kwaliteit van de dienstverlening
en de uitvoering van de taken voor de gemeente Voorschoten
1.2 De ontwerpbegroting verwoord autonome ontwikkelingen
Een aantal lasten zijn het gevolg van autonome ontwikkelingen, waar de Werkorganisatie aan
dient te voldoen.
Financiën
De bijdrage aan de Werkorganisatie Duivenvoorde is voorlopige vastgesteld op een bedrag van
ruim € 15,06 mln.
Juridisch kader
Artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit
Registratienummer:

Z/19/031084/136238

De raad der gemeente Voorschoten;
Gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 14 mei 2019,

besluit:

Een zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde over de
ontwerpbegroting 2020 naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende
brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op

de griffier,

de voorzitter,

drs. M. Elkerbout

P.J. Bouvy-Koene

