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Omschrijving

BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel vaststellen zienswijze
herziene begroting 2018 DSW.

Portefeuillehouder

Wethouder N. Stemerdink

Samenvatting

Het college stelt de raad voor de zienswijze(brief) over
de Herziene begroting 2018 DSW vast te stellen
conform bijgaande conceptbrief; de zienswijze(brief)
toe te sturen aan het Algemeen Bestuur DSW; en de
structureel hogere bijdrage mee te nemen in de eerste
tussentijdse rapportage 2018 en de kadernota 2019.

Financiële consequenties

In de voorliggende herziene begroting 2018 DSW
wordt rekening gehouden met een gemeentelijke
bijdrage van € 3.115.047 voor de drie gemeenten
gezamenlijk. Dit komt voor Leidschendam-Voorburg
neer op een bijdrage van € 692.432 voor 2018. Het
verschil tussen de bijdrage van LeidschendamVoorburg op basis van de pro-forma vastgestelde
begroting 2018 en de herziene begroting 2018 is €
451.543.

Behandelvoorstel commissie

De raad adviseren over het voorstel.
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Toelichting
Het Algemeen Bestuur van DSW heeft de pro-forma vastgestelde Begroting 2018 herzien. De
Herziene Begroting 2018 DSW wordt voor een zienswijze aan de raad voorgelegd.

Besluit
Diverse leden (de heer Blokland, de heer Van Rossum, de heer Van der Houwen) willen de
zienswijzebrief aanpassen. Zij zullen voorafgaand aan de fractievergaderingen op donderdag
19 januari a.s. de voorgestelde wijzigingen toesturen naar de griffie.

De commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekpunten te agenderen voor de raad.

Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de heer Van Rossum (GroenLinks), de heer Kranenburg
(CDA), de heer Blokland (PvdA), de heer Van der Houwen (VVD), de heer Van Dolen (D66) en
wethouder Stemerdink.

In reactie op vragen en opmerkingen antwoordt wethouder Stemerdink dat de voorliggende
(herziene) begroting een realistisch beeld geeft hoe het nu gesteld is met de DSW. Ze
betreurt de gang van zaken maar denkt niet dat de gemeente eerder had kunnen weten hoe
het daadwerkelijk gesteld was met de DSW. In dat verband wordt ook gewezen op
goedkeurende accountantsverklaringen die steeds zijn afgegeven. Vooralsnog heeft ze geen
aanleiding om te veronderstellen dat de oude directie valsheid in geschrifte heeft gepleegd.
Wel dat de oude directie onjuiste informatie heeft verstrekt.

Wethouder Stemerdink zegt toe:
- voor de zomer de raad te informeren op welke wijze het tekort dat is ontstaan door de
DSW wordt gedekt. Het geld voor 2017 komt uit de reserve en daarna wordt het
meegenomen in het meerjarenperspectief. Ze zoekt op dit moment binnen de bestaande
middelen om het tekort aan te vullen.

