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Wij stellen voor:

Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de 
ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen 
volgens bijgevoegde brief.

Inleiding
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van een 
gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van 
deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet
gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de GR werkorganisatie HLTsamen 
zienswijzen over de ontwerpbegroting indienen. Hillegom neemt deel aan de 
Gemeenschappelijke Regeling HLTsamen. Het bestuur van HLTsamen heeft de 
ontwerpbegroting 2022 vastgesteld en heeft deze begroting samen met de jaarrekening 
2020 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen 
vervolgens bij het bestuur HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur 
HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de begroting en 
zendt daarna de vastgestelde begroting aan de raden. Voorgesteld wordt een zienswijze 
over de ontwerpbegroting 2022 uit te brengen met een positieve strekking.

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 
ontwerpbegroting 2022.

Beoogd effect
Een goede belangenbehartiging van de gemeente Hillegom binnen de 
gemeenschappelijke regeling HLTsamen en een goede uitvoering van de financiële cyclus 
van de werkorganisatie HLTsamen.



Argumenten
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de GR 
werkorganisatie HLTsamen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in 
te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van HLTsamen.

Kanttekeningen
Tijdens het voorbereiden van de begroting is er nog geen zicht op de effecten die de 
Coronacrisis met zich mee brengt gekomen. De ontwerpbegroting HLTsamen 2022 is 
hierdoor opgesteld in een onzekere tijd. Financiële gevolgen die er eventueel zijn voor de 
jaren 2022-2025 zijn op dit moment helaas nog niet te overzien.

Financiële consequenties
 De bijdrage voor Hillegom bedraagt in 2022 € 10.089.942. Dit bedrag wordt opgenomen 
in de gemeentelijke begroting 2022. In vergelijking met de Kadernota 2022 valt de 
bijdrage voor Hillegom € 54.000 hoger uit dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat in 
de Kadernota 2022 van HLTsamen de bijdrage voor de taak "risico op privacy en 
gegevensbescherming" nog niet was opgenomen.  In onderstaand overzicht zijn de 
nieuwe taken van HLTsamen opgenomen voor Hillegom met de bijbehorende financiële 
consequenties voor Hillegom:

Aanpak, uitvoering en participatie
Het HLT bestuur heeft de ontwerpbegroting vastgesteld. Het HLT bestuur biedt de 
ontwerpbegroting nu aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aan. De raden 
kunnen vervolgens bij het bestuur HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het 
bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de 
begroting. Tot slot zendt het bestuur de vastgestelde begroting aan de raden.

De begroting HLTsamen 2022 moet voor 1 augustus 2021 bij Gedeputeerde Staten van de 
provincie Zuid-Holland worden ingediend.

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 nagenoeg gelijk 
ingediend.

Urgentie
De begroting HLTsamen 2022 moet voor 1 augustus 2021 bij Gedeputeerde Staten van de 
provincie Zuid-Holland worden ingediend.

Evaluatie
N.v.t.

Nieuwe taak / mutatie gemeente Hillegom 2022 2023 2024 2025

Loon en prijsontwikkeling 2022 130                 130                 130                 130                 

Implementatie omgevingswet P.M.

Energietransitie P.M.

Duurzame ontwikkeling P.M.

Samenhangende objectregistratie P.M.

Bestuurlijke en maatschappelijke voorstellen (I) 63                    63                    63                    7                      

Totaal mutatie bijdrage vanuit kadernota 193                 193                 193                 137                 



Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Ontwerpbegroting 2022 HLTsamen
2. Conceptbrief 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 20 april 2021 met als onderwerp Zienswijze 
Ontwerpbegroting 2022 HLTsamen,

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de GR 
werkorganisatie HLTsamen,

besluit:

Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met 
de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie 
HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 mei 2021,

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