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Hillegom 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Ontwerpbegroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT 

Samen 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-011038 

datum collegevergadering:  23-05-2017 

datum raadsvergadering:  06-07-2017 

agendapunt:  12a 

portefeuillehouder:   Arie van Erk 

behandelend ambtenaar:  Jos Augustinus 

e-mailadres:    j.augustinus@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de 
ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT 
Samen volgens het bijgevoegde concept.  

 
 

 

 

 

Inleiding 

   

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van een 

gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van 

deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet 

gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de ontwerpbegroting indienen. 

Hillegom neemt deel aan  de Gemeenschappelijke Regeling HLT samen. Het bestuur van 

HLTsamen heeft de ontwerpbegroting 2018 vastgesteld en heeft deze begroting samen 

met de Kaderbrief 2018-2021 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen 

aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur HLTsamen hun zienswijze naar 

voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve 

vaststelling van de begroting en zendt daarna de vastgestelde begroting aan de raden. 

Voorgesteld wordt een zienswijze over de ontwerpbegroting 2018 uit te brengen met een 

positieve strekking. 

 

  

Bestaand kader en context 

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen worden de raden van de aan 

de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld 

zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting 2018. 
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Beoogd effect 

Goede uitvoering van de financiële cyclus van deze gemeenschappelijke regeling waar 

Hillegom aan deelneemt. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van 

gemeente binnen de begroting van deze gemeenschappelijke regeling. 

 

Argumenten 

Hieronder leest u de beoordeling van de ontwerpbegroting 2018 van de 

gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLT Samen. 

 

Hieronder leest u de beoordeling van de ontwerpbegroting 2018 van de 

gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLT Samen. 

 

Gemeenschappelijke Regeling 

werkorganisatie HLT Samen 

Contactpersoon: Ton van Wieringen/Jos 

Augustinus 

Bijdrage gemeente in 2018 De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor 

2018 zijn vastgesteld op:  

 

a) Gemeente Hillegom € 8.908.000  

b) Gemeente Lisse € 10.582.000  

c) Gemeente Teylingen € 17.378.000. 

 

Beleidsvoornemens 2018 + financiële 

impact en wettelijke grondslag 

In artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling 

werkorganisatie HLT Samen is aangegeven dat de 

begroting van HLTsamen wordt vastgesteld door het 

bestuur. De begroting is door het bestuur vastgesteld op 

11 mei 2017. 

De ontwerpbegroting is gebaseerd op de uitvoering van 

de politieke programma's van de drie deelnemende 

gemeenten, Hillegom, Lisse en Teylingen. De basis is 

hiervoor gelegd in het bedrijfsplan. De drie K's (kosten, 

kwaliteit en kwetsbaarheid) en zijn voor het bestuur 

leidend in de realisatie van de HLTsamen begroting. 

Daarnaast is er een opgave om in 2020 de 5% 

bezuinigingsdoelstelling te realiseren. De begroting van 

HLTsamen kent geen nieuwe ontwikkelingen en is 

volgend aan de begrotingen van de drie gemeenten. 

De algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn 

benoemd in de bij de stukken ter inzage gelegde 

kaderbrief daarin zijn ook de risico’s benoemd. 

 

Deze HLT begroting is in een relatief kort tijdsbestek 

opgesteld en is beknopt. Het tijdsbestek was helaas te 

kort om qua planning in de pas te lopen met de 

begrotingen van de andere Gemeenschappelijke 

Regelingen. Het bestuur draagt er zorg voor dat vanaf 

2018 dit wel gebeurt. 

Afwijking begroting 2018 t.o.v. 

meerjarenbegroting 2018-2021 

Afwijkingen van de werkelijke loon- en prijsstelling over 

2016 en 2017 worden met de deelnemende gemeenten 

verrekend.  

In de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke 

regelingen en begroting HLTsamen wordt rekening 

gehouden met de geldende CAO gemeenten.  
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De huidige looptijd van de CAO gemeenten is tot 1 mei 

2017. De inzet van bonden en onderhandelingspartner 

voor gemeenten, de VNG, komen niet met elkaar 

overeen. Wijzigingen in de CAO hebben direct gevolgen 

voor de begroting HLTsamen. Met een salarisbudget van 

ruim € 26 miljoen kan een afwijking van een procent 

verstrekkende gevolgen hebben. De begroting van 

HLTsamen heeft geen mogelijkheid tot opvangen van 

afwijkingen en deze worden verrekend met de 

deelnemende gemeenten. De afwijkingen tussen de 

indexering van 1,3% en de werkelijke kosten gaan we 

verrekenen. Het belangrijkste doel hierbij is voorkomen 

dat de werkorganisatie HLTsamen uitgehold wordt en wij 

niet de ambities en taken kunnen realiseren. 

Wordt de financiële kaderstelling 

gemeenschappelijke regelingen 2018 

toegepast? Zo nee, licht de afwijking 

toe. 

De ontwerp Begroting HLTsamen 2018-2021 sluit aan 

op de financiële kaders en de uitgangspunten uit het 

Bedrijfsplan HLT Samen Sterker! De ontwerp Begroting 

HLTsamen 2018 is structureel sluitend en materieel in 

evenwicht. De lasten zijn gestegen conform het 

Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 

Hollands-Midden (voorheen ook wel de Strijknorm 

genoemd). In basis is de Financiële kaderstelling 

gemeenschappelijke regelingen leidend voor de 

indexering voor loon- en prijsstelling die 1,3% bedraagt. 

 

Overige opmerkingen/toekomstige 

ontwikkelingen 

Er wordt voor 2018 rekening gehouden met 

gelijkblijvende werkzaamheden voor de aangesloten 

gemeenten.  

 

Nieuwe en veranderende taken worden opgenomen in 

resp. de kadernota's en begrotingen van de 

deelnemende gemeenten. Voor HLTsamen worden deze 

na goedkeuring van de deelnemende gemeenten 

overgedragen aan de werkorganisatie. Het bestuur van 

HLTsamen heeft een rol in het bepalen van de capaciteit 

die gemoeid is met de uitvoering van de nieuwe taken. 

Werkzaamheden die zijn besloten door de deelnemende 

gemeenten kunnen na vaststelling van de HLTsamen 

begroting door een begrotingswijziging worden 

ingevoerd in de HLTsamen begroting. 

 

Het bestuur heeft de ontwerpbegroting vastgesteld. Het 

bestuur biedt nu de ontwerpbegroting aan de raden van 

Hillegom, Lisse en Teylingen aan. De raden kunnen 

vervolgens bij het bestuur HLTsamen hun zienswijze 

naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze 

zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de 

begroting en zendt de vastgestelde begroting 2018 aan 

de raden. 

Advies: wel/geen zienswijze indienen Een zienswijze met een positieve strekking indienen 

over de ontwerpbegroting 2018 van de 

Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT 

Samen. 
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Kanttekeningen 

De onlangs gehouden Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen in 

2018 kunnen gevolgen hebben voor het beleid en/of de uitvoeringstaken van de 

gemeenschappelijke regelingen.  

 

Financiële consequenties 

     

De kosten voor Hillegom bedragen € 8.908.000. Dit bedrag wordt opgenomen in de 

gemeentelijke begroting 2018. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

  

Het HLT bestuur heeft de ontwerpbegroting vastgesteld. Het HLT bestuur biedt de 

ontwerpbegroting nu aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aan. De raden 

kunnen vervolgens bij het bestuur HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het 

bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de 

begroting. Tot slot zendt het bestuur de vastgestelde begroting aan de raden. 

 

   

Duurzaamheid 

N.v.t. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De raden van de HLT gemeenten hebben alle drie de mogelijkheid hun zienswijze in te 

dienen. Het college- en raadsvoorstel wordt bij alle drie de gemeenten nagenoeg 

gelijkluidend ingediend. 

  

Urgentie 

De begroting HLTsamen moet voor 1 augustus 2017 zijn ingediend bij Gedeputeerde 

Staten van de Provincie Zuid-Holland. 

 

Evaluatie 

N.v.t.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Ontwerpbegroting 2018 HLTsamen (11 mei 2017) 

2. Kaderbrief HLTsamen 

3. Aanbiedingsbrief Hillegom 

4. Conceptbrief HLTsamen Hillegom 

   

 
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 het college d.d. 23 mei 2017, 

 

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, 

 

 

besluit: 

 

Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de 

ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen 

volgens het bijgevoegde concept.  

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 6 juli 2017, 

 

 

 

 

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


