
Beste griffiers, 
  
Ter kennisgeving stuur ik jullie onderstaande mail.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Martijn Zwebe 
Bestuursadviseur en Projectsecretaris 3D  
  
Stafbureau Holland Rijnland 
  
Regio Holland Rijnland       
Adres: Schuttersveld 9 te Leiden 
Postadres: Postbus 558,                                       
2300 AN  Leiden                                               
  
Van: Martijn Zwebe  
Verzonden: donderdag 21 mei 2015 13:48 
Onderwerp: Toelichting op begroting 2016 - ter kennisgeving  
  
Onderstaande mail is ter kennisgeving en is tevens ingekomen stuk voor het 

portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van 22 mei 2015.  
  
Deze mail is verstuurd aan de Portefeuillehouders Bestuur en Middelen, de leden van het 

Dagelijks en Algemeen Bestuur, de hoofden financiën en de regiocontactambtenaren van 

de Holland Rijnland-gemeenten.  
  
  
Geachte collega’s, 
  
In verschillende overleggen en bijeenkomsten wordt deze periode de begroting voor 2016 
voorgelegd. Hoewel de begroting cijfermatig compleet en sluitend is, is het vrij lastig het verband te 
leggen tussen de inhoudelijke agenda (wat we gaan doen) en de cijfers (wat gaat dat kosten). Graag 
licht ik in deze brief toe waarom dat verband nog niet duidelijk gemaakt kan worden en wanneer dat 
wel het geval is. 
  
Zoals te doen gebruikelijk wordt in mei de begroting voorgelegd voor het jaar daarop. De 
inhoudelijke agenda is leidend voor het opstellen van die begroting. Door een ongelukkige timing 
van processen hebben we een begroting moeten maken terwijl er nog geen definitieve en 
geaccordeerde agenda ligt. Aan deze agenda én het draagvlak daarvoor wordt met man en macht 
gewerkt maar dat laat onverlet dat de begroting dus nog niet 1 op 1 op de inhoudelijke agenda 
‘gelegd’ kan worden. 
  
Naast de ongelukkige en niet te sturen timing heeft Holland Rijnland redelijk onverwachts met 
personele wisselingen te maken gehad op de financiële afdeling. Ik begrijp dat dit geen excuus is of 
mag zijn maar dit soort gebeurtenissen draagt in het algemeen niet bij aan een soepele voortgang en 
heeft bovendien verstrekkende gevolgen. 
  
Vanzelfsprekend werken we toe naar een aangepaste begroting passend bij en op de inhoudelijke 
agenda. Dat wil ik als volgt doen: na het regiocongres op 22 september kan de inhoudelijke agenda 
definitief gemaakt worden op basis waarvan vervolgens de begroting 2016 aangepast wordt. Deze 
begroting zal daarmee direct en duidelijk gekoppeld zijn aan de inhoudelijke agenda voor 2016. In 



het AB van december wordt die aangepaste begroting gepresenteerd, zodat alle gemeenten akkoord 
kunnen geven.  
  
Ik realiseer me dat er in het verleden dergelijke beloftes zijn gedaan die niet zijn nagekomen. Ik hoop 
desondanks dat ik op jullie begrip voor het bovenstaande en vertrouwen in mij als persoon en 
secretaris kan rekenen. Hopelijk draagt deze brief, waarin ik openheid en eerlijkheid betracht over 
de totstandkoming van de begroting, daaraan bij. 
  
Ik vertrouw erop hiermee voldoende toelichting te hebben gegeven op de begroting en het proces. 
  
Met vriendelijke groet, 
Frederik van Ardenne 
 
 
 
Beste griffiers, 
  
Ter kennisgeving stuur ik jullie ook de vragen en antwoorden ten behoeve van de 

begroting en jaarrekening.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Martijn Zwebe 
Bestuursadviseur en Projectsecretaris 3D  
  
Stafbureau Holland Rijnland 
  
Regio Holland Rijnland       
Adres: Schuttersveld 9 te Leiden 
Postadres: Postbus 558,                                       
2300 AN  Leiden                                               
tel: 071-5239057 
mob: 06-46819221 
  
Van: Martijn Zwebe  
Verzonden: donderdag 21 mei 2015 14:27 
Onderwerp: Vragen en antwoorden Begroting 2016 en Jaarrekening 2014 
  
Deze mail is verstuurd aan de Portefeuillehouders Bestuur en Middelen van de Holland 

Rijnland-gemeenten en in cc naar de regiocontactambtenaren. 
  
  
Geachte Portefeuillehouders, 
  
Hierbij ontvangt u vooruitlopend op het PHO ter kennisname de vragen en antwoorden 

gesteld aan de afdeling Financiën van Holland Rijnland aangaande de begroting en de 

jaarrekening. 
  
De vragen zijn zoveel mogelijk beantwoord in de bijgesloten documenten. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Martijn Zwebe 
Bestuursadviseur en Projectsecretaris 3D  



  
Stafbureau Holland Rijnland 
  
Regio Holland Rijnland       
Adres: Schuttersveld 9 te Leiden 
Postadres: Postbus 558,                                       
2300 AN  Leiden                                               
 
 
 
 


