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Zienswijze ontwerpbegroting 2019 en voorstel wijziging begroting 2018

Geachte mevrouw Bruines,
Bij brief van 12 april 2018 is de ontwerpbegroting 2019, meerjarenraming 2022 en de
gewijzigde begroting 2018 van de GR Inkoopbureau H-10 aan gemeente
Leidschendam-Voorburg toegestuurd. Conform de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen (WGr) stelt u ons in de gelegenheid onze zienswijze uiterlijk 15 juni 2018
bij het Dagelijks Bestuur in te dienen. Besluitvorming over de zienswijze ten aanzien
van de ontwerp-meerjarenbegroting GR Inkoopbureau H-10 heeft plaatsgevonden in
de raad van 22 mei 2018.
De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft de volgende opmerkingen ten
aanzien van de ontwerpbegroting:
Wij willen u complimenteren met de helder opgestelde begroting.
Wij realiseren ons dat er voor 2018 en 2019 reële begrotingen liggen, die rekening
houden met het noodzakelijk flexibel invullen van een aantal posities in uw
organisatie tot nadere besluitvorming over de toekomst van de samenwerking op het
gebied van jeugdhulp binnen regio H-10.
Wij zijn content dat onze adviezen uit de zienswijze van de begroting 2018 met
betrekking tot het volgen van het Besluit Begroting en Verantwoording en het
definiëren van indicatoren zijn overgenomen.
Tevens zijn wij content met de stappen die worden gezet door het Inkoopbureau H10
met betrekking tot de maandelijkse accountgesprekken die met de individuele
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gemeenten worden gevoerd. Het geeft ons meer sturingsmogelijkheden binnen de
jeugdhulp.
Hoewel wij begrip hebben, gezien de nog te nemen besluiten over de GR
Inkoopbureau H10, voor de gekozen oplossing om mensen in te huren, betreuren wij
het dat wij opnieuw worden geconfronteerd met een begrotingswijziging welke leidt
tot een hogere bijdrage aan het Inkoopbureau H10.
Wij gaan onder voorbehoud akkoord met de ontwerpbegroting 2019. Dit voorbehoud
is afhankelijk van de uitkomst van het Visietraject rond de Governance H10. Deze
uitkomst geeft duidelijkheid over de structurele financiële behoefte ook na 2019.
Nadat uw Bestuur de begroting 2019 bij vergadering heeft vastgesteld, dient de raad
geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd. Uw schriftelijke
reactie op de individuele zienswijze ontvangen wij daarom graag zo spoedig mogelijk
na de vaststelling van de begroting 2019.

Met vriendelijke groet,

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

de griffier,

de voorzitter,

mr. G.A. van Egmond

dhr. K. Tigelaar
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