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De gemeenteraad 

Onderwerp Zienswijze over ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 ODWH 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 

In uw brief van 4 mei 2020 biedt u ons de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 
2022-2024. Graag maken wij hierop onze zienswijze aan u kenbaar. 

Begroting conform Kadernota 2021 
We hebben uw begroting gecontroleerd aan de hand van de kadernota 2021, zoals vastgesteld 
in het Algemeen Bestuur van 10 februari 2020. De kadernota biedt het kader waarbinnen de 
begroting en meerjarenraming worden uitgewerkt. Wij hebben de begroting en 
meerjarenraming met name getoetst op de beleidsinhoudelijke- en financiële kaders. U heeft 
conform de kadernota 2021 een indexatie van 3,36% op de urentarieven in de 
deelnemersbijdrage verwerkt. Wij concluderen dan ook dat u de begroting conform de 
kadernota 2021 heeft opgesteld. 

Werkplan 2020 
Daarnaast is het Werkplan 2020 voor Voorschoten een belangrijke indicator voor 2021 voor wat 
betreft de afname van producten en diensten. Voorschoten stuurt sinds enige jaren aan op een 
gelijkblijvende deelnemersbijdrage exclusief wettelijke indexeringen. Wij constateren dat u deze 
lijn voor Voorschoten als zodanig in de begroting 2021 heeft verwerkt. 

Risico's 

Weerstandsvermogen 
U heeft in de begroting de risico's en de weerstandscapaciteit gekwantificeerd en aangegeven 
welke beheersmaatregelen er worden gebruikt of nog gebruikt gaan worden en wat de impact is 
van de financiële risico's. Desalniettemin zien wij graag dat de ODWH het weerstandsvermogen 
sneller op niveau brengt en stabiel houdt met het oog op de onzekere economische situatie 
waarin we nu als land verkeren door de Coronacrisis. 

yerschrijding uren 
Wij zien het als risico dat de ODWH meer uren maakt voor Voorschoten dan begroot. Hierover is 
de afspraak gemaakt dat bij dreigende overschrijding op een product vroegtijdig afgestemd 
wordt hoe hiermee wordt omgegaan. 

Wij constateren echter dat door nieuwe thema's (bijvoorbeeld stikstofaanpak en PFAS) deze 
afspraak meer en meer onder druk komt te staan als we de kwaliteit van de producten en 
diensten op niveau willen houden. We zijn ons ervan bewust dat met de toenemende taken de 
deelnemersbijdrage op enig moment omhoog zal gaan. Wat de impact is op het takenpakket 
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van de ODWH door de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog niet geheel 
duidelijk. Daarom verzoeken wij u de raad hierover tijdig te informeren en een toename van de 
deelnemersbijdrage zoveel mogelijk te beperken. 

Over het geheel genomen kan de raad van Voorschoten instemmen met de door u ingediende 
ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. 

Wij hopen dat u ons over nieuwe ontwikkelingen en eventuele knelpunten bij de uitvoering van 
het dienstplan zo vroeg mogelijk op de hoogte brengt. 

Met vriendelijke groet, namens de gemeenteraad van Voorschoten. 

de voorzitter, 

» Ch.B. Aptroot 


