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Z-14-20828 Ruimtelijke ontwikkeling Marijke Waterreus Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4895  

B&W-besluit   13-05-2014 

Uitwisseling    

Raad    19-06-2014 

Agendanummer   9d 

 

Onderwerp:  

Holland Rijnland ontwerpbegroting 2015 

 

 

Wij stellen voor:  

 Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2015 van Holland Rijnland. 

 

 

Bestaand kader:  

Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland 

Kadernota 2015 

 

Doelstelling:  

Een goede financiële kaderstelling voor de prestaties die we gezamenlijk binnen de 

gemeenschappelijke regeling van Holland Rijnland willen bereiken. 

 

 

Inleiding: 

De begroting 2015 is een beleidsarme begroting en is opgesteld conform de 

uitgangspunten zoals in de Kadernota 2015. Deze kadernota is door het Algemeen 

Bestuur (AB) op 5 maart 2014 vastgesteld. De intentie is om in het kader van de 

#Kracht15 een herziene begroting 2015 aan het AB voor te leggen waarin de 

taakstelling van minimaal 25% is verwerkt. 

 

Door de gemeenten op de schaal van de veiligheidsregio Hollands Midden is het 

initiatief genomen om te komen tot gezamenlijke afspraken over de financiële 

kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen binnen het gebied. Voor de 

uitwerking daarvan is een financieel overleg van gemeenten samengesteld. Namens 

dit financieel overleg van gemeenten heeft de gemeente Leiden Holland Rijnland per 

brief van 01 november 2013 het financieel kader voor de begroting 2015 voorgelegd. 

Over dit kader is overeenstemming bereikt met alle betrokken gemeenten. De 

uitgangspunten van het financieel kader leiden tot een verlaging van 5,31% van de 

bijdrage van de deelnemende gemeenten, met inachtneming van een loon en 

prijscompensatie van 1,41% 
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Argumenten: 

De begroting 2015 is in overeenstemming met het gevoerde beleid en de financiële 

afspraken.  

 

Financiële dekking: 

De begroting Holland Rijnland 2015 past in de meerjaren begroting van de gemeente 

Hillegom. 

 

Participatie: 

In het vooroverleg zijn financiële kaders breed tussen de verschillende gemeenten 

besproken en intergemeentelijk vastgesteld. De begroting is/ wordt besproken in het 

Holland Rijnland portefeuillehouderoverleg  Bestuur en Middelen op 15 mei 2014. 

Hierdoor staat het ook geagendeerd op de regiobijeenkomst van de gemeenteraad 

van Hillegom op maandag 12 mei.  

Van 15 t/m 28 mei ligt de begroting op het gemeentehuis ter inzage. 

 

Urgentie: 

Hoog. Holland Rijnland vraagt om de zienswijzen bij voorkeur voor 13 juni 2014 

schriftelijk in te dienen. 

Het Algemeen bestuur vergadert op 25 juni. Mocht u wel een zienswijze willen 

indienen dan  kan deze door de Hillegomse AB leden op dat moment nog worden 

ingebracht. 

 

Kanttekeningen: 

nvt 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief Holland Rijnland dd 28-04-2014 inzake ontwerpbegroting 2015 

Informatie bij: mw. M. Waterreus, m.waterreus@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 337
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Nr.     3. Bestuur\4895 

B&W-besluit   13-05-2014 

Uitwisseling    

Raad    19-06-2014 

Agendanummer   9d 

 

 

Onderwerp: 

Holland Rijnland begroting 2015 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

besluit:  

- Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2015 van Holland Rijnland. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 juni 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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