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Jos Augustinus

Van: Haan, Joost de <jdehaan@hollandrijnland.nl>

Verzonden: donderdag 16 april 2020 10:22

Onderwerp: Concept begroting Holland Rijnland 2021 en concept jaarrekening 2019 Holland 

Rijnland

Bijlagen: Concept Jaarstukken 2019.pdf; Begroting 2021-1 tbv zienswijze.pdf

Dit bericht is verzonden aan de griffies en de regiocoördinatoren van de Holland Rijnland gemeenten. 

 

 

Geachte griffies van de Holland Rijnland gemeenten, 
 
Bijgaand treft u aan de concept begroting van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor het jaar 2021. 
 
Dit is tien weken voor behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2020 waarin de begroting 
wordt vastgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de minimale acht weken uit  Artikel 29 lid 2 van de 
Gemeenschappelijke Regeling. 
 
Wij verzoeken u deze ontwerpbegroting voor te leggen aan uw gemeenteraden met het verzoek hun gevoelens met 
betrekking tot de ontwerpbegroting schriftelijk aan ons kenbaar te maken middels een zienswijze.  
Wij vragen u dit bij voorkeur vóór 3 juni 2020 te doen, zodat de zienswijzen adequaat kunnen worden behandeld en 
meegenomen in een nota van beantwoording die met een nazending voor het AB mee zou kunnen. Ook de 
binnengekomen reacties van de gemeenteraden zullen voor de vergadering aan de leden van het Algemeen Bestuur 
worden toegezonden.  
Expliciet benadrukken we dat deze begroting door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld op het moment dat er nog 
maar beperkt zicht is op de consequenties van de Coronacrisis. Hier komen we voor de zomer op terug. 
 
Daarnaast treft u in de bijlagen de concept jaarrekening 2019, conform artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke 
Regeling.  
Wij benadrukken dat dit een concept betreft en dat de accountant op dit moment nog bezig is met de controle die tot 
aanpassingen in de concept jaarrekening kunnen leiden. Het gezamenlijke resultaat van Holland Rijnland en de TWO 
komt op basis van de meegestuurde concept jaarrekening voor bestemming uit op ruim €2,1 mln. Na de te 
verwachten onttrekkingen en toevoegingen aan reserves en budgetoverhevelingen resteert er een bedrag van circa 
€400.000. Hiervan zal echter worden voorgesteld een bedrag van circa €200.000 in 2020 in te zetten voor diverse 
werkzaamheden waar in de begroting 2020 geen dekking voor is, maar die wel noodzakelijk zijn. Per saldo resteert er 
dan een overschot van circa €200.000. Uiteraard zal dit worden besproken in het portefeuillehoudersoverleg Bestuur 
& Middelen en worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 

Met vriendelijke groet, 

Joost de Haan-Hoek 
MT secretaris 

071 523 90 57 
06 86811215 
www.hollandrijnland.nl 
 

 

 
Holland Rijnland is het samenwerkingsverband van dertien gemeenten in de Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek, en de Rijn- en 
Veenstreek. Samen verbeteren we de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven; voor inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke partners. 

 


