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Wij stellen voor:
Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met 
de voorlopige jaarstukken 2020 HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

Inleiding
Conform artikel 21 lid 2 in de GR Werkorganisatie HLTsamen worden de (voorlopige) 
jaarstukken 2020 HLTsamen voorgelegd voor zienswijzen aan de raden van de 
deelnemende gemeenten.
Het bestuur van HLTsamen heeft de (voorlopige) jaarstukken vastgesteld en samen met 
de ontwerpbegroting 2022 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. 
De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren 
brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve 
vaststelling van de jaarstukken 2020 en zendt daarna de vastgestelde jaarstukken aan de 
raden.

Voorgesteld wordt een zienswijze over de voorlopige jaarstukken 2020 uit te brengen met 
positieve strekking.

Bestaand kader en context
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een 
gemeenschappelijke regeling de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in 
ieder geval vóór 15 juli, aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zendt. Aanvullend is 
in de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen, in artikel 21, lid 2 bepaald 
dat de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de (voorlopige) 
jaarrekening naar voren kunnen brengen.

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



Argumenten
Op grond van artikel 21, lid 2 van de GR werkorganisatie HLTsamen worden de raden in 
de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de (voorlopige) jaarstukken 2020 
HLTsamen.

Kanttekeningen
Voor de (voorlopige) jaarrekening 2020 HLTsamen is nog geen goedkeurende 
accountantsverklaring afgegeven. De goedkeurende verklaring wordt pas afgegeven 
wanneer het bestuur van HLTsamen de jaarstukken definitief vaststelt na de ontvangen 
zienswijzen.

Financiële consequenties
De bijdrage 2020 van Hillegom wordt vastgesteld op € 10.299.673 Dit is € 876.354 hoger 
dan begroot. In dit saldo zijn meegenomen de extra kosten voor plustaken, Corona en 
cao-effecten. De extra kosten voor plustaken zijn gedekt in de gemeentelijke begrotingen 
en de extra kosten m.b.t. Corona zijn gedekt uit Rijksbijdragen. De kosten voor cao-
effecten leiden tot een structurele extra bijdrage van ca. € 144.000 vanuit de 
gemeentebegroting 

Aanpak, uitvoering en participatie
Het bestuur van HLTsamen hebben de (voorlopige) jaarstukken 2020 vastgesteld. Het 
bestuur biedt de (voorlopige) jaarstukken 2020 nu aan. De raden kunnen vervolgens bij 
het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur van 
HLTsamen neemt de zienswijzen van de deelnemende gemeenten mee in de definitieve 
vaststelling van de jaarstukken 2020 HLTsamen.

De jaarstukken 2020 HLTsamen moet voor 15 juli 2021 bij Gedeputeerde Staten van de 
provincie Zuid-Holland worden ingediend

Duurzaamheid
HLTsamen hanteert de uitgangspunten voor duurzaamheid van de deelnemende 
gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
De (voorlopige) jaarstukken 2020 HLTsamen wordt gelijktijdig voorgelegd aan de raden 
van de deelnemende gemeenten.

Kolom1 Hillegom
Totaal 10.299      
Raming 9.423        
Verschil 876           
Analyse van de verschillen per gemeente
Juridische handhaving -23            
Digitaal Stelsel Omgevingswet I&A -14            
Digitaal Stelsel Omgevingswet p-kosten -30            
Datagedreven sturing -75            
Coronakosten -266          
Afrekening frictiekosten 73             
Overschrijding personeelslasten -144          
Plustaken -386          
Overige kosten -11            
Totaal verklaring hogere bijdrage -876        



Urgentie
De jaarstukken HLTsamen 2020 moet vóór 15 juli 2021 bij Gedeputeerde Staten van de 
provincie Zuid-Holland worden ingediend.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. (voorlopige) Jaarrekening 2020 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 
(voorlopige) jaarstukken HLTsamen 2020,

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 21 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen,

besluit:

als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de 
voorlopige jaarstukken 2020 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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