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Geachte voorzitter, 
 
In uw brief van 13 april 2018 heeft u ons verzocht onze zienswijze op de begroting 
Holland Rijnland 2019 kenbaar te maken. Hierbij ontvangt u de zienswijze van de 
gemeenteraad van Leiderdorp. 
 
Voor wat de vaststelling van de begroting 2019 door het algemeen bestuur betreft, 
zien wij geen belemmeringen. 
Verder verheugt het ons dat de frictiekosten sterk dalen. 
 
Wel vragen wij aandacht voor de volgende punten. 

 De kadernota en de conceptbegroting zijn gebaseerd op de Inhoudelijke Agenda 
Holland Rijnland 2016 – 2020. De realisatie van de Inhoudelijke Agenda is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten en 
Holland Rijnland. De rolverdeling vraagt van de gemeenten dat zij zelf ambte-
lijke expertise en capaciteit leveren om de gezamenlijke ambities te realiseren. 
Wij zijn benieuwd in hoeverre er meer duidelijkheid te geven is over wat de 
concrete inzet van Holland Rijnland per speerpunt is. 

 Bij bijvoorbeeld het speerpunt ‘De regio is nationaal centrum voor aardobserva-
tie en navigatietoepassingen’ (blz. 17) valt op dat het begrote bedrag sterk ge-
daald is. Niet duidelijk is waardoor dit komt en wat dit betekent voor de werk-
zaamheden. Hetzelfde geldt voor het onderwerp ‘Greenports van morgen’ (blz. 
19-20). Mede hierom achten wij een verduidelijking van grote verschillen ten 
opzichte van de begroting van 2018 wenselijk. 

 De beleidsindicatoren in de begroting 2018 komen niet volledig overeen met de 
begroting 2019. Het lijkt ons informatief om, naast de beleidsindicatoren 2019, 
de indicatoren voor 2018 op te nemen en wellicht ook de realisatiecijfers van 
2017, voor zover al beschikbaar. Bij de kengetallen is het zinvol aan te geven wat 
die betekenen voor Holland Rijnland, bijvoorbeeld de betekenis van een solva-
biliteitsratio van 0,8%. 
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Hoogachtend, 
namens de raad, 
 
 
 
J.C. Zantingh                 L.M. Driessen-Jansen 
Griffier                          burgemeester 
 


