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zienswijze ontwerpbegroting 2018

Geacht bestuur,
Op 8 maart 2017 heeft u ons de ontwerpbegroting 2018 toegestuurd van de
Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)
Deze ontwerpbegroting heeft onze gemeenteraad besproken in zijn vergadering van
18 mei 2017. Het raadsbesluit treft u bijgaand aan. In deze brief willen wij onze
zienswijze geven op uw ontwerpbegroting.
Onze gemeenteraad kan instemmen met de financiële uitgangspunten zoals u deze
heeft opgesteld. We hebben echter nog enkele inhoudelijke opmerkingen voor 2018
die wij u meegeven:
De gemeenteraad maakt zich zorgen over de meerjarenbegroting van de GR KDB,
met name binnen de module MareGroep. We vinden het dan ook een goede
ontwikkeling dat u een toekomstvisie opstelt. Wij gaan ervan uit dat u met deze
visie de oplopende gemeentelijke bijdrage probeert te beperken. We verwachten
dat u ons als raad hierbij betrekt zodat wij hier verder met u van gedachten over
kunnen wisselen.
De module SPW is momenteel nog in ontwikkeling. Wij realiseren ons dat het SPW
zich op een aantal punten nog verder moet ontwikkelen. We verwachten dat het
SPW in de komende periode duidelijke afspraken maakt met de gemeenten over de
te behalen resultaten zodat wij hier beter op kunnen sturen. Wij verwachten dan
ook dat u ons hiervan op de hoogte houdt.
De GR KDB heeft geen aparte kadernota opgesteld voor 2018 zoals voorgeschreven
in de Wgr. Aangezien gemeenteraden meer sturing willen geven aan de GR KDB,
stellen we voor dit voor het jaar 2019 e.v. wel op te pakken. De discussie kan
bijvoorbeeld gestart worden met een dialoogsessie in het najaar. In deze
dialoogsessie kan de GR KDB, samen met raadsleden, de kansen en risico’s
verkennen voor het volgende jaar. Deze sessie kan vervolgens de basis bieden voor
de kadernota en later weer de begroting. Op deze manier kunnen we de
samenwerking tussen de gemeente en de GR KDB intensiveren.

Tot slot
Mocht u vragen of opmerkingen over deze zienswijze hebben dan kunt u contact
opnemen met Roalda van Tilburg via telefoonnummer 140252 of via de e-mail:
r.vantilburg@hltsamen.nl.
Met vriendelijke groet, namens de gemeenteraad van Hillegom,
De griffier
de voorzitter,
Drs. P.M. Hulspas- Jordaan

A. van Erk

