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oplegbrief bij begroting Holland Rijnland 2014 

VERZONDEN 2 3 MEI 2013 

Geachte voorzitter van de raad, 

Met uw raad is de afspraak gemaakt om de ontwerpbegroting van Holland Rijnland te 
voorzien van een oplegbrief door het college, zodat uw raad kan beoordelen of bespreking 
van de begroting gewenst is. In de oplegbrief wordt aangegeven of er zich belangrijke 
koerswijzigingen voordoen en welke risico's (beleidsmatig en financieel) er worden gelopen. 
Het college heeft voor u de ontwerpbegroting 2014 op deze punten beoordeeld en bericht u 
hierover in deze brief. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stelt de begroting 2014 op 
26 juni 2013 vast. Voor die datum kan uw commissie indien gewenst de begroting Holland 
Rijnland 2014 bespreken. 

Geen koerswijziging 
Evenals de vorige jaren kent de begroting van Holland Rijnland geen belangrijke 
koerswijziging. De koers die vorig jaar is ingezet wordt verder gevolgd. In de tweede helft van 
2012 is het project voor de herpositionering van Holland Rijnland gestart onder de naam 
Krachtl 5. Het resultaat van dit project leidt tot een nieuwe koers van het 
samenwerkingsverband Holland Rijnland en de bijbehorende taken, structuur en budget. Dit 
project loopt door in 2013. Daarom is in deze begroting nog geen rekening gehouden met de 
keuzes die voortkomen uit dit project. 

Bezuiniging conform 
De voorliggende ontwerpbegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 past binnen het 
financiële kader van de gemeenschappelijke regeling conform door Algemeen Bestuur 
Holland Rijnland op 27 maart 2013 vastgestelde kadernota begroting 2014. Uitgangspunten 
komen overeen met brief van december 2012 (zogeheten Strijkbrief). Daarin is afgesproken 
dat voor 2014 een loon- en prijsindexering van plus 1,54% geldt en gelijktijdig een extra 
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opgelegde bezuinigings-taakstelling opgelegd is op het bedrag per inwoner van 2010 van min 
1,54%. De nullijn wordt daarmee ook voor 2014 aangehouden. 

Bijdrage per inwoner gelijk gebleven 
De bijdrage per inwoner voor 2014 is gelijk aan die van 2013 (€ 12,69 per inwoner).Ten 
opzichte van de bijdrage in 2013 stijgt de totale inwonerbijdrage van alle deelnemende 
gemeenten van € 6.646.660,- naar € 6.725.120,- met € 78.460,-. Deze stijging wordt 
veroorzaakt door stijging BTW percentage van 19 naar 21% (totaal € 50.000,-, dit is via BCF 
terug te vorderen) en groei van aantal inwoners in de regio met 2.196. (totale effect hiervan is 
€ 28.460). De totale inwonerbijdrage van Leiderdorp stijgt hierdoor met € 3.290,-. 

Concept-reactiebrief 
Het college heeft in een brief een conceptreactie op de ontwerpbegroting van Holland Rijnland 
opgesteld. De uitkomsten van de bespreking in uw commissie kunnen verwerkt worden in 
deze brief als reactie namens de raad van Leiderdorp. 

•epHoogachtend, 
/ ^ C burgemeester en wetho 

A.H. Schouten 
secretaris 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 
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datum : 11 juni 2013 
kenmerk :2013U01044 
betreft : reactie op ontwerpbegroting Holland Rijnland 2014 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 

Op 10 juni 2013 heeft onze raad de ontwerpbegroting Holland Rijnland 2014 besproken. In 
deze brief geven wij u de reactie van de raad van Leiderdorp. 

De ontwerpbegroting van Holland Rijnland laat voor 2014 beleidsmatig geen grote 
koerswijziging zien. De discussie over de toekomst van Holland Rijnland onder de naam 
Krachtl 5 wordt dit jaar ten volle gevoerd. De uitkomst van deze discussie leidt tot een 
hercontractering van de regionale samenwerking binnen Holland Rijnland in termen van 
taken, structuur en budget. Die uitwerkingen daarvan krijgen hun beslag in de 
ontwerpbegroting Holland Rijnland 2015. Vooruitlopend op de uitkomst van de discussie 
vragen wij u geen nieuwe taken op te pakken. 

Wij verwachten u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
namens de gemeenteraad van Leiderdorp, 

J.C. Zantingh 
griffier 

L.M. Driessen-Jansen 
voorzitter 
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