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In Holland Rijnland werken samen: 

Alphen aan den Ri jn , H i l legom, 

Kaag en Braassem, Katwi jk , 

Leiden, Leiderdorp, Lisse, 

Nieuwkoop, Noordwi jk, Noordwi jkerhout , 

Oegstgeest, Ri jnwoude, Tey l ingen, 

Voorschoten en Zoeterwoude 

Aan de raden van de aan het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland deelnemende 
gemeenten, 

Leiden: 16 april 2013 
Kenmerk: 13/1719 

Onderwerp : ontwerpbegrot ing 2014 

Contact: M J . d'Anjou 
Telefoon: (071) 523 90 62 
E-mai l : mdanjou@hollandri jnland.net 
Bij lage: 

Geachte raad, 

Dit schri jven betreft de aanbieding van de ontwerpbegrot ing 2014 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, zoals deze ter besluitvorming aan de vergadering van 
het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan van 26 jun i 2013 wordt voorgelegd. 

De begroting is voor advies geagendeerd voor het portefeuil lehouders- overleg Bestuur & 
Middelen van 17 mei 2013. 

De ontwerp-begrot ing kunt u vinden op onze website: 

ht tp: / /www.hol landr i in land.net /beqrot inq-2Q14 

De begroting 2014 is opgesteld conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota 
die door het Algemeen Bestuur op 27 maart 2013 is vastgesteld. 
De begroting die nu voor u ligt gaat uit van de 0- l i jn. Onvermijdel i jke pri jsst i jgingen zoals 
h u u r e . d . zi jn binnen de begroting opgevangen. 
De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota die 
door het Algemeen Bestuur op 27 maart 2013 is vastgesteld. 
Door de gemeenten op de schaal van de veil igheidsregio Hollands Midden is het initiatief 
genomen om te komen tot gezamenli jke afspraken over de financiële kaderstell ing van 
gemeenschappeli jke regelingen binnen het gebied. Voor de uitwerking daarvan is een 
financieel overleg van gemeenten samengesteld. Namens dit financieel overleg van 
gemeenten heeft de gemeente Leiden ons per brief van 17 december 2012 het financieel 
kader voor de begroting 2014 voorgelegd. Over dit kader is overeenstemming bereikt met alle 
betrokken gemeenten. 

Gelet op de Gemeenschappeli jke Regeling Holland Rijnland verzoeken wi j u uw gevoelen met 
betrekking to t de ontwerpbegrot ing 2014 aan ons kenbaar te maken. 

Samenwerk ingsorgaan Holland Ri jnland 

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden 

Postbus 558 , 2300 AN Leiden 

Telefoon (071) 523 90 90 

info@hol landr i jn land.net 

www.hol landr i jn land.net 

BNG 28.51 .13 .992 



Wanneer u wilt reageren verzoeken wij u uw schriftel i jke reactie bij voorkeur voor 13 jun i 
2013 aan ons toe te zenden zodat bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 26 
juni a.s. uw opvatt ingen kunnen worden betrokken. 

Hoogachtend, 
het Dageli jks Bestuur 
Holland Rijnland, 

de v 

enferink n Netten 


