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Onderwerp:
Ontwerpbegroting 2012 van Holland Rijnland

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
-

geen zienswijze in te dienen omdat u kunt instemmen met de ontwerpbegroting 2012
van Holland Rijnland.

Bestaand kader/doelstelling:
De GR Holland Rijnland.
De begroting 2012 is opgesteld conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de
Kadernota die door het Algemeen Bestuur op 23 maart 2011 is vastgesteld.
Inleiding:
De ontwerpbegroting 2012 HR wordt in het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en
Middelen HR van 20 mei 2011 besproken. Het advies is akkoord te gaan met de
ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting ligt vanaf 9 mei 2 weken ter inzage. De
ontwerpbegroting 2012 zal op 29 juni 2011 in het Algemeen Bestuur ter besluitvorming
worden aangeboden. Aan de raden van de samenwerkende gemeenten is gevraagd uiterlijk
15 juni te reageren op de begroting 2012.
Argumenten:
1.1 De begroting gaat uit van de 0-lijn.
•

De inwonerbijdrage zakt iets ten opzichte van het niveau van 2011.
Onvermijdelijke prijsstijgingen (o.a. huur en salarisstijgingen) zijn binnen de
begroting opgevangen.

1.2 Holland Rijnland blijft bezuinigende maatregelen nemen.
•

In de begroting 2012 wordt gesteld dat nog eens €120.000 efficiencywinst wordt
behaald door de uitbreiding van het samenwerkingsverband met 3 gemeentes.

Urgentie:
De uiterlijke behandeling in de raad is op 9 juni 2011, opdat de raad haar gevoelen
met betrekking tot de ontwerpbegroting voor 15 juni kenbaar kan maken.
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Ter inzage gelegd:
- Brief Holland Rijnland dd 19-04-2011 inzake ontwerpbegroting 2012
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