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Wij stellen voor:

Als zienswijze het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp 
begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie 
HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

Inleiding
Op 16 april 2019 heeft de gemeente Lisse besloten om een aantal taken in het beheer van 
de openbare ruimte anders in te vullen en de dienstverleningsovereenkomst met 
Meerlanden voor deze taken te beëindigen. Partijen zijn in overleg gegaan om de 
overdracht van deze taken te regelen en hebben daarover in december 
2019 overeenstemming bereikt. De werkorganisatie van HLTsamen voert deze taken in 
opdracht van de gemeente Lisse sinds 1 januari 2020 uit vanuit een extra cluster 
Uitvoering in het domein Buitenruimte. 

Voor de formele besluitvorming dient het bestuur van HLTsamen de uitvoering van deze 
zogenoemde plustaak, te aanvaarden inclusief de financiële consequenties. Hiervoor is 
een begrotingswijziging nodig van HLTsamen (budgetoverheveling vanuit de 
gemeentelijke begroting van Lisse naar de begroting van HLTsamen). Op grond van artikel 
35 Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling HLTsamen, 
artikel 20 lid 4, worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling 
deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen over een 
ontwerpbegroting. De raden kunnen bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze op de 
ontwerp begrotingswijziging naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze 
zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting en zendt 
daarna de vastgestelde gewijzigde begroting aan de raden. 
De bijdrage van de gemeente Hillegom aan de begroting HLTsamen blijft ongewijzigd. 



Bestaand kader en context
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 lid 4 van de GR 
werkorganisatie HLTsamen worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling 
deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen over de 
ontwerp begrotingswijziging 2020.

Beoogd effect
Een goede behartiging van de belangen van de gemeente Lisse binnen de 
gemeenschappelijke regeling HLTsamen en voor een goede uitvoering van de financiële 
cyclus van de werkorganisatie HLTsamen.

Argumenten
De gemeente Lisse behaalt door deze werkwijze een efficiëntie voordeel terwijl dit geen 
nadelige financiële gevolgen heeft voor de gemeente Hillegom.  

Kanttekeningen
n.v.t

Financiële consequenties
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties voor Hillegom.

Aanpak, uitvoering en participatie
Zie inleiding

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 gelijk ingediend.

Urgentie
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Overzicht kosten overdracht taken
2. Ontwerp begrotingswijziging HLTsamen 2020 
3. Concept brief voor het indienen van de zienswijze

namens het college van burgemeester en wethouders, 

Mevr. drs. C.B. Baauw Dhr. A. van Erk 
secretaris burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 29 juni 2020 met als onderwerp “Zienswijze 
ontwerp begrotingswijziging 2020 HLTsamen”

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 WGR en artikel 20 lid 4 van de GR werkorganisatie HLTsamen,

besluit:

Als zienswijze het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp 
begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie 
HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 17 september 2020,

drs. M.G.J. Veeger                   A. van Erk
plv griffier                                   voorzitter
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