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Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

Schuttersveld 9, 2316 XG  Leiden 

Postbus 558, 2300 AN  Leiden 
Telefoon (071) 523 90 90 

 
 
 
Aan de raden van de aan het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland deelnemende 
gemeenten, 
 
Leiden: 11 mei 2015 Contact: J.J. de Wekker 
Kenmerk: UIT-1508638 Telefoon: (071) 523 90 62 
 E-mail: jdwekker@hollandrijnland.net 
 Bijlage: geen  
Onderwerp: ontwerpbegroting 2016 
 
Geachte raad,  
 
Dit schrijven betreft de aanbieding van de ontwerpbegroting 2016 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, zoals deze ter besluitvorming aan de vergadering van 
het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan van 24 juni 2015 wordt voorgelegd.  
 
De begroting is voor advies geagendeerd voor het portefeuillehouders- overleg Bestuur & 
Middelen van 12 mei 2015, deze stukken zijn reeds op 29 april verzonden. Vanwege het naar 
voren halen van een aantal processen door de transitie van Kracht15 en de personele 
wisselingen op de financiële administratie van Holland Rijnland is de totstandkoming van de 
begroting niet optimaal verlopen. Echter er ligt nu een notitie voor die u voldoende helderheid 
moet geven op de financiële bedrijfsvoering.  
 
De huidige ontwerp-begroting kunt u vinden op onze website: Begroting en verantwoording — 
Holland Rijnland 
 
De begroting 2016 is opgesteld conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota 
die door het Algemeen Bestuur op 25 maart 2015 is vastgesteld. 
Door de gemeenten op de schaal van de veiligheidsregio Hollands Midden is het initiatief 
genomen om te komen tot gezamenlijke afspraken over de financiële kaderstelling van 
gemeenschappelijke regelingen binnen het gebied. Voor de uitwerking daarvan is een 
financieel overleg van gemeenten samengesteld. Namens dit financieel overleg van 
gemeenten heeft de gemeente Alphen aan den Rijn ons per brief van 31 oktober 2014 het 
financieel kader voor de begroting 2016 voorgelegd. Over dit kader is overeenstemming 
bereikt met alle betrokken gemeenten.  
 
Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland verzoeken wij u uw gevoelen met 
betrekking tot de ontwerpbegroting 2016 aan ons kenbaar te maken. 
Wanneer u wilt reageren, verzoeken wij u uw schriftelijke reactie bij voorkeur voor 11 juni 
2015 aan ons toe te zenden zodat bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 24 
juni a.s. uw opvattingen kunnen worden betrokken. 
 
Hoogachtend, 
het Dagelijks Bestuur 
Holland Rijnland, 
de secretaris,      de voorzitter, 
 
 
 
 
F.W. van Ardenne     H.J.J. Lenferink 


