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Geachte voorzitter, 
 
Op 16 juni 2014 heeft onze gemeenteraad de ontwerpbegroting Holland Rijnland 2015 
besproken. In deze brief geven wij u de reactie van de gemeenteraad van Leiderdorp. 
 
Instemming met ontwerpbegroting 2015  
De ontwerpbegroting van Holland Rijnland laat voor 2015 geen koerswijziging zien. Dit komt 
mede voort uit het proces dat loopt rondom de herprofilering van Holland Rijnland in het 
project #Kracht15. Zoals u zelf al aangeeft volgt een gewijzigde begroting voor 2015 nadat het 
project is afgerond en duidelijk is hoe de taken en de organisatie van Holland Rijnland er voor 
de toekomst uit komen te zien. Onze raad is tevreden dat u de taakstelling die is opgelegd 
vanuit de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen heeft 
doorgevoerd in uw begroting 2015. Om die reden kunnen wij instemmen met de begroting 
Holland Rijnland 2015.  
 
Evenwel zijn er wat ons betreft nog wel een aantal opmerkingen ten aanzien van de begroting 
te maken. Deze werken wij verder uit in deze brief. 
 
Minimaal 25% en geen nieuwe taken in 2014 
In de gewijzigde begroting 2015 die u later in het jaar aan ons stuurt gaan wij uit van een 
reductie van de inwonerbijdrage van minimaal 25% t.o.v. 2013, conform hetgeen in het AB in 
maart 2014 is besloten. Voorts vragen wij u vooruitlopend op de nieuwe begroting 2015 geen 
nieuwe taken op u te nemen. 
 
Leiderdorp draagt bij aan tweede tranche RIF  
In uw overzicht van de bijdragen aan het Regionaal Investeringsfonds merkt u op dat 
Leiderdorp en Voorschoten niet bijdragen aan de extra bijdrage RIF Rijnlandroute. Dit is 
onjuist en wij gaan er dan ook vanuit dat u deze omissie in de definitieve versie aanpast. 
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Mobiliteit- en frictiekosten onderbouwd en via begrotingswijzing nav #Kracht15  
Tevens maken wij in onze zienswijze gebruik van het feit om in te gaan op de mobiliteits- en 
frictiekosten die voortvloeien uit de gewijzigde taken en invulling van de ambtelijke organisatie 
van Holland Rijnland. Onze raad is zich er van bewust dat bij een dergelijke reorganisatie 
omscholings- en herplaatsingskosten ontstaan (mobiliteits- en frictiekosten). Deze moeten ons 
inzien worden meegenomen in de nadere uitwerking van het project #Kracht15, zodat de 
mobiliteits- en frictiekosten goed kunnen worden onderbouwd en een juiste plek krijgen in de 
begroting. 
 
Uw voorstel om een reserve voor deze kosten in te stellen en daarvoor het jaaroverschot 2013 
te benutten, kan op onze instemming rekenen. Wij stellen daaraan wel een voorwaarde. Wij 
vinden de huidige onderbouwing voor met name de frictiekosten onvoldoende. Wij verwachten 
dat u met de nieuwe begroting een onderbouwd inzicht geeft in de frictiekosten zodat daar 
een besluit over genomen kan worden. Zodat Holland Rijnland zijn rol als goed werkgever kan 
uitoefenen en de gemeenten als eigenaren van Holland Rijnland hun verantwoordelijkheid 
vanuit hun rol kunnen nemen. Wanneer er daarna geld overblijft in deze reserve verwachten 
wij van u dat u dat bedrag aan de gemeenten terugstort. 
 
Als u vragen heeft naar aanleiding van onze zienswijze kunt u contact opnemen met de griffie 
van Leiderdorp. 
 
Hoogachtend, 
Gemeenteraad Leiderdorp, 
 
 
 
T. Zantingh            L.M. Driessen-Jansen 
Griffier                   burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 


