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Geacht college, 
 
De gemeenteraad van Teylingen heeft gevraagd om de gevolgen en effecten van de 

corona crisis in beeld te brengen en heeft tevens gevraagd welke bijdrage 
gemeenschappelijke regelingen zouden kunnen leveren via bezuinigingen aan de 
financiële uitdagingen van de gemeente Teylingen. 
 
Bijgaand doe ik u toekomen een afschrift van de reactie die door het bestuur van 
HLTsamen aan de gemeenteraad van Teylingen is verstuurd.  
 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van HLTsamen 
 
 
 

Arianne van Duijn 
Team Financiën 
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Geachte heer Augustinus, 
 
Op 27 mei zond u ons een brief waarin kort samengevat het volgende wordt 

gevraagd: 
 
In de commissie DEB van 18 mei 2020 is door de commissieleden gevraagd om de 
besturen van de gemeenschappelijke regelingen te verzoeken om een corona-
update over de beleidsinhoudelijke en financiële gevolgen en effecten in september 
2020 aan te leveren, zodat in de commissie DEB van oktober 2O2O de actuele 
situatie kan worden besproken.  

 

Daarbij komt tevens het verzoek aan te geven of en zo ja in welke mate uw 
organisatie mogelijkheden ziet via bezuinigingen een bijdrage te leveren aan de 
financiële uitdagingen van de gemeente Teylingen.  
 
In verband hiermede verzoeken wij u de corona-update en een overzicht van de 
mogelijkheden tot bezuinigingen kort na de zomer in september 2O2O aan ons te 

verstrekken.  
 
Hieronder treft u de reactie aan op uw vragen. Een afschrift van deze brief zullen 
wij ook aan het colleges van Hillegom en Lisse sturen. 
 

Coronaupdate over de beleidsinhoudelijke en financiële gevolgenen effecten 

 
Het grootste gedeelte van de organisatie is de afgelopen 7 maanden werkzaam in 

en voor de crisisorganisatie. Wat er in het kader van de crisis moet gebeuren, heeft 
voorrang op de reguliere werkzaamheden. Dit is ook een belangrijk uitgangspunt 
voor de komende periode. HLTsamen heeft daarbij de voorkeur om de 
besluitvorming in de crisislijn zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Dit om 

verstoring van de reguliere werkzaamheden en de uitvoering van de 
collegeprogramma’s te voorkomen. 
 

De grootste impact van de crisis is vooral voelbaar bij communicatie en 
veiligheid/handhaving door het extra werk wat de crisis met zich meebrengt. 
Ondanks extra investeringen blijft het noodzakelijk om andere prioriteiten te 
temporiseren om de werkdruk binnen de werkorganisatie niet te ver door te laten 
stijgen. De werkdruk is het belangrijkste punt in het werkbelevingsonderzoek en is 
als gevolg van de crisis nog verder gestegen.   
Per 31 augustus 2020 bedragen de gemaakte kosten binnen HLTsamen voor corona 

€ 490.870 waarvan het grootste gedeelte betrekking heeft op de inhuur voor 
communicatie en veiligheid/handhaving. De verwachting is dat de komende 
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maanden de kosten nog verder zullen oplopen en dat HLTsamen niet alle kosten 
binnen haar eigen begroting kan opvangen. De extra gemaakte kosten zullen 

verdeeld worden over de deelnemende gemeenten volgens de vaste 
verdeelsystematiek 1-1-2. 
 
In hoofdstuk 2.4. van de Bestuursrapportage HLTsamen 2020 is uitgebreider 
beschreven wat de consequenties van de corona crisis zijn op HLTsamen. 
 
Mogelijkheden om via bezuinigingen een bijdrage te leveren aan de 

financiële uitdagingen van de gemeente Teylingen.  
 
Bij de oprichting heeft HLTsamen een bezuinigingstaakstelling van 5% 
meegekregen. Deze taakstelling is met ingang van 2020 structureel ingevuld. Bij de 

oprichting van HLTsamen is vastgelegd dat er geen wijzigingen in het takenpakket 
in de eerste vier jaar mogen worden aangebracht. Wij vragen u om deze afspraak 
ook na 2020 te handhaven omdat de begroting van HLTsamen flink onder druk 

staat en wij geen mogelijkheden voor bezuinigingen zien. De gemeente Teylingen 
heeft de gelegenheid plustaken die door HLTsamen worden uitgevoerd te 
schrappen. Hiermee komt de uitvoering van deze taken te vervallen. 
 
De portefeuillehouder HLTsamen in Teylingen, Marlies Volten, zou daarom graag 
met de raad in gesprek gaan om te verkennen welke bijdrage HLTsamen zou 

kunnen doen. Voor zover dat andere dan plustaken zijn, gaan wij er van uit dat 
aanvullende taakstellingen niet anders dan vanuit de drie gezamenlijke gemeenten 
worden geformuleerd. 
 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van HLTsamen 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter,      De secretaris, 

A. van Erk      C.B. Baauw 

 

Afschrift aan: de colleges van Hillegom en Lisse. 


