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Afdeling:   Beleid Regio  Leiderdorp, 22 mei 2014 

Onderwerp:  RVS begroting 2015 Holland 

Rijnland 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. instemmen met begroting 2015 Holland Rijnland 
2. Instemmen met concept zienswijze als de zienswijze van de raad van Leiderdorp aan 

het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 
 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Holland Rijnland stelt de gemeenteraden in de gelegenheid om een zienswijze in te 

dienen op de begroting 2015. De begroting 2015 Holland Rijnland moet voor 15 juli 

2014 zijn ingediend bij de begroting. De voorliggende begroting is beleidsarm en de 

intentie is om naar aanleiding van de uitkomsten van #Kracht15 een aangepaste 

begroting 2015 op te stellen. De voorliggende begroting voldoet aan de financiële 

kaders die zijn gesteld door de werkgroep Financiële kaderstelling 

gemeenschappelijke regelingen. Om voorgaande twee redenen kan de raad van 

Leiderdorp instemmen met de begroting 2015 Holland Rijnland. Evenwel zijn er een 

aantal opmerkingen te maken over de begroting en ten aanzien van reservevorming 

voor mobiliteits- en frictiekosten door een overschot op de jaarrekening 2013. De 

concept zienswijze bevat deze opmerkingen.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Namens de gemeenten binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio Holland 

Midden is door de werkgroep financiële kaderstelling aan een aantal gemeenschappelijke 

regelingen, waaronder Holland Rijnland, een taakstelling opgelegd. Het Dagelijks Bestuur 

heeft aangegeven dat het zich wil conformeren hieraan en heeft de taakstelling in de 

voorliggende begroting verwerkt. De raad heeft met het college afgesproken dat het 

college van een aantal gemeenschappelijke regelingen de begroting voorziet van een 

oplegbrief en een conceptzienswijze. Zo ook voor de begroting van het 

samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

*Z00095E129
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 De begroting 2015 Holland Rijnland beslaat de beleidsvelden Verkeer en Vervoer, 

Economie, Ruimte, Sociale Agenda en Bestuur & Middelen 

 

2 Beoogd effect 

Het geven van een reactie door de gemeenteraad van Leiderdorp aan een partij waaraan 

Leiderdorp deelneemt.  

 
3 Argumenten 

Holland Rijnland houdt zich aan de financiële kaderstelling 

De begroting is beleidsarm en krijgt nav #Kracht15 een begrotingswijziging 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

nvt 
 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

Na besluit van de raad, de zienswijze van de raad van Leiderdorp te sturen aan Holland 
Rijnland 
 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie 

In het Algemeen Bestuur van 25 juni wordt de begroting 2015 Holland Rijnland 

vastgesteld. Dan is ook duidelijk of de zienswijze van Leiderdorp is overgenomen. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: concept zienswijze begroting 2015 Holland Rijnland van raad Leiderdorp 
    Oplegbrief college 
     


