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Zienswijze programmabegroting 2023 Hecht

Geachte heer Christmas,
Wij ontvingen op 15 april uw verzoek om een zienswijze op de concept
programmabegroting 2023 van Hecht. De raad heeft in haar vergadering van 30 mei
2022 kennis genomen van de stukken en besloten om gebruik te maken van haar
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de
programmabegroting 2023. In deze brief geven wij dit weer.
Ten eerste willen wij u en alle medewerkers van Hecht bedanken voor het harde
werk tijdens de coronacrisis. Complimenten voor de continuering van de reguliere
taken naast de extra taken ten behoeve van de coronacrisis. Hiernaast willen wij ook
onze waardering uitspreken voor de inzet die Hecht levert gedurende de recente
crisis rondom Oekraïense vluchtelingen.
Zienswijze programmabegroting Hecht 2023
Over het algemeen zijn wij tevreden over de programmabegroting 2023. De
programmabegroting voldoet aan de gestelde kaders, waaronder de Financiële
Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. De programmabegroting is
overzichtelijk en compact.
Wat ons opvalt zijn de hoge reserves. Deze hoge reserves zijn niet conform de
afspraken ten aanzien van het vermogen die door het AB d.d. 8 december 2021 zijn
vastgesteld. Deze afspraken maximeren het eigen vermogen op 6 mln. Op dit
moment is het eigen vermogen 9mln, met een weerstandsratio van 250%. De hoge
reserve en weerstandsratio is niet wenselijk. Afgezien van de toekomstige
ontwikkelingen waar Hecht voor staat, is er ruimte om de reserves te verminderen
ten gunste van de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan Hecht. Wij zien dit graag
terug in de resultaatbestemming 2021 waar Hecht een voorstel zal doen over hoe
Hecht omgaat met het eigen vermogen.

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Leiderdorp, evenals andere raden, in
haar zienswijzen gepleit voor het bieden van keuzes waar het gaat om de uitvoering
van taken door Hecht. Wij zien hier weinig van terug in de programmabegroting
2023 en de verdere communicatie vanuit Hecht. Wij willen kunnen volgen hoe de
relatie is tussen de kosten en de wijze waarop taken worden uitgevoerd. De
gemeente Leiderdorp dringt daarom nogmaals aan op het bieden van transparantie
en keuzemogelijkheden.
Samenvattend
Onze zienswijze ten aanzien van de programmabegroting 2023 is als volgt.
De gemeenteraad van Leiderdorp ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de programmabegroting 2023 van Hecht door het Algemeen
Bestuur. Dit met inachtneming van de volgende punten.
Wij verzoeken u:
a. In de resultaatbestemming 2021 met een voorstel te komen om het eigen
vermogen en de weerstandsratio te verminderen ten gunste van de jaarlijkse
bijdrage van de gemeenten aan Hecht.
b. De gemeenteraden transparantie te verstrekken over werkzaamheden van
Hecht in relatie tot de kosten. Daarnaast met een voorstel te komen hoe de
gemeenteraden hun oordeel kunnen geven over de gemaakte en toekomstige
keuzes.
Graag ontvangen we net als vorig jaar een inhoudelijke reactie hoe u de door ons
aangedragen punten verwerkt.
Hoogachtend,
namens de raad,

B.A.M. Rijsbergen
Griffier

L.M. Driessen-Jansen
burgemeester
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