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Geachte voorzitter, 

Vanuit uw raad is het verzoek gekomen om de begroting Holland Rijnland te bespreken en 
daarom te voorzien van een oplegbrief waarin wordt aangegeven of er zich belangrijke 
koerswijzigingen voordoen en welke risico's(beleidsmatig en financieel) er worden gelopen. 
Het college heeft voor u de begroting 2012 van Holland Rijnland beoordeeld op beleidsmatige 
en financiële koerswijzigingen en risico's. Deze treft u hieronder aan in deze brief. Het AB 
Holland Rijnland stelt de begroting op 29 juni vast, voor die datum kan de commissie/raad de 
begroting te bespreken (commissie BM 8 juni of Regiocommissie 22 juni). 

Geen koerswijziging 
De begroting van Holland Rijnland kent geen koerswijzigingen in beleidsmatig opzicht. De 
integratie van de Rijnstreek in Holland Rijnland wordt verder vorm gegeven. Binnen het 
samenwerkingsverband Holland Rijnland wordt op dit moment nog gewacht op een aantal 
reacties van gemeenten wat betreft hun input voor de uitvoeringsagenda Focus 2014 deel B. 
Op basis van die uitkomsten wordt gekeken of er op Holland Rijnland schaal 
uitvoeringsafspraken gemaakt kunnen worden. Daarnaast wordt bekeken of alle reacties van 
de gemeenten tezamen aanleiding geven tot discussie. En dan vooral een discussie op 
taakniveau van Holland Rijnland. 

Bezuiniging conform 
De begroting 2012 van Holland Rijnland voldoet door een structurele bezuiniging van 5% in 
de begroting 2011 al aan de eisen en de bezuiniging staakstelling die op Veiligheidsregio 
niveau zijn gesteld aan de begroting van 2013. Voor 2012 heeft Holland Rijnland een 
efficiency bezuiniging voor van € 120.000,= t.ov. de begroting 2011 verwerkt totaal over 
Holland Rijnland. Daarnaast vangen ze de 3% verhoging loonkostenverhoging en 1,5% 
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prijsontwikkeling op binnen de begroting. Dit leidt tot een budgetverlaging voor de ambtelijke 
uren en projectkosten. 

De effecten van het bestuursakkoord Rijk-IPO-VNG-UvW zijn (uiteraard) nog niet verwerkt in 
deze begroting, voor zover deze uitwerking van de decentralisatie voorstellen al in Holland 
Rijnland verband worden opgepakt. 
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