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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-57491\3. Bestuur\7031 
Datum voorstel:   26 oktober 2016 
Datum collegevergadering:  1 november 2016 

Datum raadscommissie:  24 november 2016 
Datum raadsvergadering:   8 december 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. De Jong 

Behandelend ambtenaar:   Paul Schaddé van Dooren 
E-mailadres:   p.schadde@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252 - 537 372 

 
Agendapunt:  10b 
 

Ondersteuning Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling 
 werkorganisatie HLT Samen 

 

 

Wij stellen voor 
 

 Als zienswijze aan het bestuur i.o. van de werkorganisatie HLT Samen te laten 

weten dat u kunt instemmen met de ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke 
Regeling werkorganisatie HLT samen. 
 

 

 
Inleiding 
Het bestuur (i.o.) van de Werkorganisatie HLT Samen heeft de begroting voor het jaar 

2017 ingediend. Conform de gemeenschappelijke regeling kan de raad hierover zijn 
zienswijze indienen.  
Art. 18 van de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLT Samen bepaalt: “De 
gemeenten dragen er zorg voor dat de werkorganisatie te allen tijde over voldoende 
middelen beschikt om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. De 
door het bestuur vastgestelde begroting is daarbij leidend.” Art. 20 regelt dat het 

bestuur na vaststelling ervan de begroting zendt aan de raden, die terzake bij 
het bestuur hun zienswijze naar voren kunnen brengen.  
 

Bestaand kader/context 
De Wet gemeenschappelijke regelingen bevat in art. 35 bepalingen over het indienen 
van een zienswijze op de begroting van een gemeenschappelijke regeling. Verder is de 

gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLT Samen van toepassing. Art. 18 van 
die gemeenschappelijke regeling bepaalt: “De gemeenten dragen er zorg voor dat de 
werkorganisatie te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar 
verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. De door het bestuur vastgestelde 
begroting is daarbij leidend.” Art. 20 regelt dat het bestuur na vaststelling ervan de 
begroting zendt aan de raden, die terzake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar 

voren kunnen brengen. 
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Beoogd effect 
Uitvoering geven aan gemeenschappelijke regelingen. De werkorganisatie dient te allen 
tijde over voldoende middelen te beschikken om aan al haar verplichtingen jegens 

derden te kunnen voldoen. 
 
Argumenten 

De begroting is in overeenstemming met de bepalingen uit de gemeenschappelijke 
regeling, de bijdrageverordening en wettelijke voorschriften (samengesteld). Financieel 
zijn de afspraken, verwoord in het Bedrijfsplan, opgenomen. De bedragen, zoals 

opgenomen in het voorstel met bijdragen van de gemeenten, zijn opgenomen in de drie 
begrotingen van de gemeenten. De geraamde frictiekosten zijn onderdeel hiervan.  
 

Kanttekeningen 
De discussie over de Basis- en plustaken maakt geen onderdeel uit van de begroting 
omdat dit een uitwerking is van de opdracht aan het directieteam. De uitwerking zal 

onderdeel worden van de werkzaamheden van de werkorganisatie. 
 
Financiële consequenties 

De bedragen, zoals opgenomen in het voorstel met bijdragen van de gemeenten, zijn 
opgenomen in de drie begrotingen van de gemeenten. De geraamde frictiekosten zijn 
onderdeel hiervan.  

 
Aanpak / uitvoering / participatie 
Uitvoering van de begroting kan pas na definitieve vaststelling ervan. Communicatie 

verloopt via de reguliere procedure. 
 
Duurzaamheid 

N.v.t. 
 
HLT 

De raden van de HLT-gemeenten hebben alle drie de mogelijkheid om hun zienswijze in 
te dienen. 
 

Urgentie 
De Begroting 2017 HLT Samen moet voor aanvang van het begrotingsjaar zijn 
vastgesteld. 

 
Evaluatie 
Evaluatie verloopt via de gewone P&C-cyclus. 

 
Bijlagen / achtergrondinformatie 
 Ontwerp Begroting 2017 HLT Samen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 
secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, 
 

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en op de artikelen 18 en 
20 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen, 
 

 
besluit: 
 

 Als zienswijze aan het bestuur i.o. van de werkorganisatie HLT Samen te laten 
weten dat u kunt instemmen met de ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke 
Regeling werkorganisatie HLT samen. 

 
 
 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 8 december 2016, 
 
 

 
 
de griffier       de voorzitter 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


