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Geacht bestuur,

Op 16 februari 2021 hebben wij de ontwerpbegroting 2022 van u ontvangen. 
Conform de Gemeenschappelijke Regeling vraagt u ons om een zienswijze op de 
begroting in te dienen. Via deze brief informeren wij u over ons besluit.

Op 27 mei 2021 is in de raadsvergadering van de gemeente Hillegom de 
ontwerpbegroting 2022 behandeld. In deze brief leest u onze reactie. 

Positieve zienswijze
Met interesse hebben wij kennisgenomen van de ontwerpbegroting GR KDB 2022. 
Naar verwachting wordt 2022 het jaar waarin de integratie van het SPW en 
Maregroep vorm krijgt. Vorig jaar gaf u in uw toekomstvisie, ‘notitie 
Verbindingscentrum voor werk, ontwikkeling en re-integratie in het hart van onze 
regio’, aan: 

“één van de ontwikkelpunten voor de gemeenten en politiek in gedeeld 
eigenaarschap samen met de GR KDB, is het door-ontwikkelen van 
resultaatgerichte sturing op basis van prestatie-indicatoren. Op inhoud, 
randvoorwaarden, omvang en meting.”

We verwachten deze doorontwikkeling in 2022 terugzien in de ontwerpbegroting 
2023. Conform de opgave om de GR KDB toekomstbestendig te maken. Als raad 
vinden wij het belangrijk om zicht te hebben op de resultaten van de GR KDB. 

Ter overweging, zouden we u graag nog een suggestie willen doen. We zien dat 
organisaties steeds vaker haar begrotingen samenvatten in een infographic. 
Hierdoor wordt in één oogopslag, op de hoofdlijnen, inzage gegeven in bijvoorbeeld 
een begroting. Het is relatief laagdrempelig en nodigt mensen uit om de inhoud te 
lezen. Wij zouden een infographic van de begroting GRKDB ook zeer op prijs stellen. 

Met vriendelijke groet,
namens het college van Hillegom,
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