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de raad van de gemeente Hillegom

Onderwerp:

Holland Rijnland begroting 2017

Wij stellen voor

1. Kennis te nemen van de Holland Rijnland Begroting 2017.
2. Geen zienswijze in te dienen.

Inleiding
De gemeente Hillegom is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Holland
Rijnland voor 14 regiogemeenten. Jaarlijks worden kadernota en begroting opgemaakt.
Volgens artikel 29 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling krijgen alle raden van de
deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijze in te dienen voordat de
begroting ter vaststelling wordt besproken in het Algemeen Bestuur. Het AB vergadert
op woensdagavond 6 juli. Holland Rijnland heeft gevraagd om een eventuele zienswijze
bij voorkeur vóór 9 juni in te dienen, zodat deze adequaat kan worden behandeld.
Bestaand kader/context
- Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
- Inhoudelijke Agenda 2016-2020
Beoogd effect
Een duidelijke financiële kaderstelling voor de prestaties die we gezamenlijk binnen de
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland willen bereiken.
Voor het Regionaal Bureau Leerplicht dat door Holland Rijnland wordt uitgevoerd en
voor de Inhoudelijke Agenda 2016-2016 met 13 speerpunten vanuit 4 ambities die door
de organisatie Holland Rijnland vanuit de netwerkgedachte met de 14 gemeenten
worden nagestreefd:
1. De regio Holland Rijnland heeft een optimaal niveau van sociale voorzieningen,
lokaal en regionaal, waarbij de eigenkracht van de burger centraal staat.
2. De regio Holland Rijnland is koploper in het toepassen van economische en
technologische innovaties.
3. De regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke en vitale woon‐ en leefomgeving.
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4. De organisatie Holland Rijnland versterkt het strategisch vermogen.
Argumenten

2.1

Conform financiële afspraken

De begroting is in overeenstemming met de financiële afspraken: de
bezuinigingstaakstelling van minimaal 25% van de inwonerbijdrage ten opzichte van
2013 is ingevuld in de begroting voor 2017 en daarbij is ook invulling gegeven aan de
opdracht € 215.000 uit rentederving extra te bezuinigen.

2.2 Conform gevoerd beleid

De verschillende speerpunten en ambities zoals opgenomen in de Inhoudelijke agenda
komen terug in de begroting.
Kanttekeningen

2.2. SMART, het kan nog beter

Alom bestaat de behoefte om begrotingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch en Tijdgeboden) op te stellen. Ook Holland Rijnland doet dat zo veel waar
mogelijk, maar dat lukt niet altijd. Voor concrete taken in de uitvoering, zoals de
handhaving van de leerplicht, is dat gelukt. Daar waar het gaat om taken als het
accumuleren van activiteiten, netwerken en lobbyen is het moeilijk(er) om het
maatschappelijke effect van de inspanning meetbaar te formuleren. Holland Rijnland
start daarom in 2016 een traject om met de nieuwe Inhoudelijke Agenda als beleid te
komen tot een begroting die meer SMART is .
Op maandagavond 13 juni van 20u00 tot 22u00 is er ten kantore van Holland Rijnland
in Leiden nog een informatiebijeenkomst, bedoeld voor AB-leden en in het bijzonder
raadsleden onder hen. Ook andere geïnteresseerde raadsleden zijn welkom. Ter
voorbereiding van de besluitvorming is er ruimte voor vragen en nadere toelichting.
Waarbij in elk geval aandacht uitgaat naar het SMART formuleren van taken. Aan het
einde is er ook ruimte voor overige vragen.
Financiële consequenties
De begroting Holland Rijnland 2017 past in de meerjarenbegroting van de gemeente
Hillegom.
Aanpak / uitvoering / participatie
In eerdere overleggen zijn de financiële kaders tussen de verschillende gemeenten
besproken en intergemeentelijk vastgesteld. De begroting is besproken tijdens een
themabijeenkomst voor de portefeuillehouders op de regiomiddag van 25 mei.
Daarnaast is er ook nog een informatieve avond op maandag 13 juni speciaal voor (AB)
(raads) leden.
Duurzaamheid
Een van de speerpunten uit de Inhoudelijke Agenda 2016-2012 betreft de aandacht
voor energie-transitie. Eén van de belangrijkste items voor de overheid op het gebied
van duurzaamheid. Ook vanwege de effecten op de omgeving.
(Ambitie II) De regio Holland Rijnland is koploper in het toepassen van economische en
technologische innovaties. (Speerpunt 6) Holland Rijnland sluit met de provincie ZuidHolland een gebiedsdeal over de regionale bijdrage aan verduurzaming en vermindering
van energieverbruik.
HLT
Ook de gemeente Lisse en de gemeente Teylingen nemen deel in Holland Rijnland. Ook
daar is het voorstel aan de raad om geen zienswijze in te dienen.
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Urgentie
Hoog. Holland Rijnland vraagt eventuele zienswijzen bij voorkeur voor 9 juni in te
dienen. Op 13 juni is er nog een informatie/discussie avond. De vergadering van het
Algemeen Bestuur is op 6 juli. Tot aan dat moment is het altijd mogelijk nog een
zienswijze, gekoppeld aan een eventuele motie of amendement, in te dienen.
Evaluatie
Jaarlijks wordt ook de rekening opgemaakt met aandacht voor behaalde resultaten.
Bijlagen / achtergrondinformatie
- Holland Rijnland Begroting 2017
- 4 ambities / 13 speerpunten op 1x A4
namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop
secretaris
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,
Gelezen het voorstel van het college van 31 mei 2016,
gelet op Artikel 29 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland,
besluit:
1. Kennis te nemen van de Holland Rijnland Begroting 2017.
2. Geen zienswijze in te dienen.
Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2016,

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