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Geachte voorzitter, 
 
Via het college heeft de raad van Leiderdorp de concept begroting Holland Rijnland 2016 
ontvangen. U stelt ons in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen en daarvan maken 
wij graag gebruik. Wij hebben de begroting getoetst op de uitgangspunten van de kadernota 
zoals die door het Algemeen Bestuur Holland Rijnland is vastgesteld. Tevens hebben wij de 
begroting beoordeeld op de ontwikkelingen en opvatting van de nieuwe taken van Holland 
Rijnland vanuit het project #Kracht15.  
 

De conceptbegroting laat financieel zien dat Leiderdorp qua inwonerbijdrage 17% minder 

besteedt in 2016 aan de taken van Holland Rijnland. Daarmee voldoet Holland Rijnland voor 

Leiderdorp aan de zichzelf opgelegde taakstelling. Tevens wordt voldaan aan de taakstelling 

die is opgelegd door de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 

(brief oktober 2014). Dat zijn twee positieve punten.  

Over de kwaliteit van de inhoud is onze raad niet tevreden en voldoet uw concept begroting 

niet aan de kwaliteit die wij van een begroting verwachten. De concept begroting Holland 

Rijnland 2016 is financieel gezien niet transparant en bij de programma’s is een 

onevenwichtigheid in opstelling en beschrijving van de programma onderdelen. Daarnaast is 

er geen direct verband gelegd tussen doelen, inspanningen en middelen (en te besteden 

uren). Na besluitvorming over #Kracht15 moet dat deel van de begroting 2016 echt met 

voorrang worden aangepakt. De kansenkaart waarover wordt gesproken door het DB biedt 

hiervoor goede handvatten. 
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Omdat de concept begroting Holland Rijnland laat aan ons is toegezonden is er geen tijd 
meer om voor de deadline van aanlevering aan de Provincie bovenstaande beschreven 
kwaliteit in de begroting te verbeteren. Met onze zienswijze willen wij vooruitkijken en stellen 
daarom het AB voor de volgende twee zaken te besluiten. 
Ten eerste. Wij verzoeken het AB te besluiten om in deze voorliggende begroting een 
duidelijker onderscheid te maken tussen: 
- de activiteiten / prestaties en hiermee samenhangende lasten op het onderdeel jeugd  
 die het AB autoriseert met het vaststellen van de Programmabegroting 2016, en 
- de activiteiten / prestaties en lasten die in een separate begroting worden  
 geautoriseerd voor de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg. 
 

Ten tweede. Wij verzoeken het AB te besluiten dat het DB voor de start van 2016 het proces 

Kansenkaart afrondt en uiterlijk in januari 2016 een eerste begrotingswijziging voor 

besluitvorming in het AB  aanbiedt waaruit per onderdeel van de inhoudelijke agenda helder 

blijkt hoe de bezuinigingen hierin zijn vertaald. 

 
 
Hoogachtend, 
namens de gemeenteraad, 
 
 
 
J.C. Zantingh                        L.M. Driessen-Jansen 
griffier                                   burgemeester 
 
 
 
 
 
 


