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Per e-mail: gemeente@hillegom.nl
Aan de gemeenteraad van de gemeente Hillegom

Geachte Raad,
U heeft op 14 januari een motie ingediend ten aanzien van de programmabegroting 20212024 van de RDOG HM.
U geeft aan – in het streven naar een sluitende begroting voor de jaren 2022-2024 – te
verwachten dat de RDOG een inspanning tot bezuinigingen zal leveren. U verneemt graag
welke mogelijkheden wij zien via bezuinigingen een bijdrage te leveren aan de financiële
uitdagingen van de gemeente Hillegom, om tijdig de informatie te kunnen betrekken in de
Kadernota 2022.
In antwoord hierop verwijs ik u graag naar de reactie op uw zienswijze RDOG 2024, waarin
het bestuur heeft geschetst hoe het met uw inbreng omgaat.
Citaat uit de reactie op uw zienswijze:
“U bepleit, net als verschillende andere gemeenteraden, om in de aangekondigde verdere
uitwerking van de RDOG HM en de tweede businesscase tijdig inzichtelijk te maken welke
effecten worden beoogd om de RDOG HM robuust en wendbaar te maken. Hierbij moet
helder zijn welke efficiencywinst behaald kan worden en wat dit uw inwoners oplevert.”
“In reactie op uw andere punten kunnen wij bevestigen dat het de inzet is om minimaal de
structurele kosten middels slimme investeringen terug te verdienen. Daarnaast zal de
tweede businesscase helder zijn met een duidelijk overzicht van kosten en baten.”
Verder willen wij u attenderen op de informatiebijeenkomst RDOG 2024 die op 9 maart 2021
gepland staat voor de Duin- en Bollenstreek. Tijdens deze digitale bijeenkomst willen wij u
graag informeren over de inhoud van de tweede businesscase. Hier zal voldoende ruimte
zijn om verhelderende vragen te stellen. De informatie over de inhoud van de tweede
businesscase is via de griffie verspreid.
Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks Bestuur van de RDOG Hollands Midden,

D.A.E. Christmas
Secretaris

