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Gemeente Hillegom
T.a.v.: de heer J. Augustinus
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2180 AA Hillegom

Uw kenmerk:
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Bijlage(n):
-

Betreft: motie gemeenteraad Hillegom 5 november 2020 taakstelling
verbonden partijen

Geachte heer, mevrouw,
Op 14 januari 2021 hebben wij uw verzoek ontvangen of en zo ja in welke mate onze
organisatie mogelijkheden ziet via bezuinigingen een bijdrage te leveren aan de
financiële uitdagingen van de gemeente Hillegom.
Uw zaaknummer
Wij hebben het verzoek ingeschreven onder nummer: 2021005948.
Toelichting
We hebben uw brief voorgelegd aan het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst
West-Holland in de vergadering van 8 februari 2021.
In het algemeen bestuur is het volgende besproken met betrekking tot de brief:
“Het dagelijks bestuur heeft een kadernota van de dienst voorgelegd [aan het algemeen
bestuur] waarin wordt vastgehouden aan de kaders van de FKGRHM, er geen extra
bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers en eventuele positieve resultaten worden
geïnvesteerd in de ontwikkeling van de dienst om de dienstverlening op peil te houden.
K. Hoekstra wil graag in gesprek met de dienst blijven om met elkaar te onderzoeken
wat de dienst voor de gemeente doet en hoe dat zo efficiënt mogelijk kan gebeuren.
Ook de oproep aan de dienst wordt toegevoegd om scherp op de financiën te sturen.
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Het algemeen bestuur stelt de Kadernota 2022 vast met de oproep om zo
zuinig mogelijk om te gaan met de middelen.”
Kortom, het algemeen bestuur heeft besloten geen taakstelling op te
leggen aan de Omgevingsdienst West-Holland.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met N. de Kruif via 0647910019 of n.dekruif@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021005948.

Namens het dagelijks bestuur Omgevingsdienst West-Holland,
Met vriendelijke groet,

M.E. Krul-Seen
Directeur
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