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herziene begroting 2016 Holland Rijnland, concept zienswijze raad

Geachte voorzitter,
Met uw e-mail van 28 januari 2016 stelt u ons in de gelegenheid om onze zienswijze te geven
op de herziene begroting 2016 Holland Rijnland. Met deze brief ontvangt u de zienswijze van
de gemeenteraad van Leiderdorp.
Onze raad heeft u vorig jaar een zienswijze gestuurd waarin wij aangaven teleurgesteld te zijn
in de kwaliteit van de begroting 2016. Wij constateren dat de voorliggende herziene begroting
2016 kwalitatief is verbeterd. De speerpunten en lopende zaken van de Inhoudelijke Agenda
hebben een plaats gekregen in de begroting, waaraan ook de middelen zijn gekoppeld. Wel
kan in de duiding van de tabellen, met name als het gaat over bedrijfsvoeringszaken, een
betere uitleg worden gegeven, zoals u ook voor een aantal posten doet in het begin van de
begroting. Dat leidt tot een transparantere begroting.
Risico’s duiden. Wij constateren in de herziene begroting een aantal risico’s financieel nog
niet exact te duiden zijn. Dit zijn onder andere de salarislasten van boventalligen, de kosten
van huisvesting en de tegenvallende rentelasten. Wij verwachten dat dit laatste punt in de
begroting 2017 Holland Rijnland is aangepast. Wij verzoeken u verder ons via de bestuurlijke
lijn op de hoogte te stellen zodra u over deze risico’s meer informatie kunt geven.
Cofinancieringsopzet verhelderen
In het hoofdstuk Netwerkorganisatie/Lopende zaken Netwerkmanagement schrijft u terecht
dat in het afsprakenkader ten aanzien van de nieuwe inhoudelijke samenwerking is
afgesproken dat ook wordt gekeken naar de mogelijkheid voor het genereren van middelen
voor cofinanciering. U heeft daarvoor in de herziene begroting 2016 € 268.500 gereserveerd.
Als raad zijn wij van mening dat cofinanciering alleen ingezet kan worden als daaraan
voorafgaand duidelijk is waarvoor regionale middelen worden ingezet en wat daarmee bereikt
gaat worden. Hiervoor stelt u voor de periode vanaf 2017 een beheersverordening op. Wij zijn
benieuwd naar de uitwerking daarvan, zeker in relatie tot de opgaven en projecten die al in de
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subregio’s plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld in het kader van Economie071. Dubbelingen in
cofinanciering moeten we daarbij voorkomen.
Daarnaast zijn wij van mening dat de tabel begroting lopende zaken netwerkmanagement in
de huidige opzet onduidelijk is. Als de € 268.500 cofinanciering is, wat betreft dan de overige
kosten van post directe kosten (totaal € 373.500,-) en de kosten werkorganisatie van €
92.303,-? Wij rekenen er dan ook op dat u ons de benodigde duidelijkheid kunt verschaffen en
totdat het afsprakenkader rondom cofinanciering regionaal is vastgesteld geen cofinanciering
wordt verstrekt.
Vervallende rentebaat betekent extra bezuiniging
In de begroting 2016 neemt u de het wegvallen van de rentebaat als gevolg van
schatkistbankieren op als risico en bent u voornemens binnen de begroting 2016 het
wegvallen van deze inkomst op te lossen. Wel stellen wij ons op het standpunt dat voor het
jaar 2017 en verder het wegvallen van de rentebaat niet binnen de huidige
bezuinigingstaakstelling kan worden ingevuld. Onze raad is van mening dat naast de lopende
bezuinigingstaakstelling van 25% op de deelnemersbijdrage in 2017 ten opzichte van 2013,
additioneel zal moeten worden bezuinigd om de wegvallende rentebaat financieel op te
vangen.
Vrijvallende middelen door beëindiging projecten of taken in beginsel altijd terug naar
gemeenten
Tevens maakt onze raad gebruik van de gelegenheid om u nogmaals te benadrukken dat
vrijvallende financiële middelen/ overschotten in beginsel terug moeten vloeien naar de
gemeenten die de middelen hebben ingelegd. U bent voornemens om het Algemeen Bestuur
een voorstel voor te leggen om financiële middelen die vrijvallen door het beëindigen van het
project Zuidvleugel Zichtbaar Groener zonder nadere onderbouwing in het Landschapsfonds
Holland Rijnland te storten.
Primair is onze raad daar op tegen omdat dat indruist tegen eerder genoemde standpunt.
Daarnaast wordt het Landschapsfonds beheerd door een externe partij, een stichting, die pas
in 2015 gestart is en nog geen resultaten van haar inzet kan laten zien. Uit het overschot op
de jaarrekening Holland Rijnland 2011 hebben wij als gemeenten van Holland Rijnland al €
100.000 gestort ten bate van dit fonds, welk bedrag door de provincie Zuid-Holland is
opgehoogd tot € 200.000,-. Wij hebben geen aanleiding om nu, zonder onderbouwing en
getoonde resultaten, aanvullende een bedrag van € 156.000,- in dit fonds te storten. Wij
rekenen er dan ook op dat het bedrag van € 156.000,- aan de gemeenten die in 2005 geld
hiervoor beschikbaar hebben gesteld wordt teruggestort. Onze delegatie zal dit standpunt als
zodanig uitdragen mocht het voorstel op de agenda voor het Algemeen Bestuur komen te
staan.
Concluderend
Wij zijn als raad van Leiderdorp tevreden met de kwaliteitsverbetering van de herziene
begroting 2016 en vragen evenwel van u een goede en tijdige duiding van de benoemde
financiële risico’s. Daarnaast willen wij voordat er sprake zal zijn van cofinanciering op
regionale schaal eerst de vormgeving en invulling hiervan met elkaar bespreken. Wij rekenen
er op dat u de wegvallende rentebaat voor 2016 en verder binnen de begroting oplost en dat u
vrijvallende middelen in beginsel naar gemeenten terugstort tenzij u goed beargumenteerd
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aangeeft als dat anders zou moeten zijn. Onze delegatie in het Algemeen Bestuur zal deze
lijn uitdragen bij de behandeling van de herziene begroting 2016 Holland Rijnland.
Hoogachtend,
gemeenteraad van Leiderdorp,

T. Zantingh
griffier

L.M. Driessen-Jansen
burgemeester

