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Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. De aankomende weken komt in 
de gemeenteraad de besluitvorming over de zienswijzen over de diverse ingediende 
ontwerpbegrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen aan de orde. 

Op 18 mei 2020 heeft in de commissie DEB de eerste discussie plaatsgevonden. 
Bij het samenstellen van de ontwerpbegrotingen was begrijpelijkerwijs bij u en ons 
nog niet bekend dat de coronacrisis omvang en de impact zou krijgen zoals wij nu 
kennen. 

Daar komt bij dat de gemeente, nog los van deze coronacrisis, al met forse 
financiële uitdagingen te maken heeft evenals vele andere gemeenten. 

Voor wat de ingediende ontwerpbegrotingen 2021 betreft is daarom geen rekening 
gehouden met de beleidsinhoudelijke en financiële gevolgen en effecten van de 
coronacrisis. Wij zijn nu ruim twee maanden in de intelligente lockdown. 

Het kabinet sloot delen van de economie af. Daardoor keldert de omzet in heel veel 
sectoren. De staatsschuld neemt door alle maatregelen die het kabinet neemt met 
een recordbedrag toe. Dit zijn nieuwsfeiten die u als besturen en ons natuurlijk ook 
bezorgd maken om de financiën. 

Gaat de coronacrisis ook onze financiën raken? Ongetwijfeld. Voor u en ons geldt 
dat over de omvang nu nog niets valt te zeggen. Ook is nog niet bekend in 
hoeverre het Rijk voor een eventuele financiële tegemoetkoming zal zorgen. 

De komende weken gaat het gemeentebestuur aan de slag met de kaders voor de 
gemeentebegroting van het jaar 2021 en de jaren daarna; de kadernota 
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(en midtermreview). In deze onzekere tijden een hele opgave. Ook u organisatie 
bevindt zich in soortgelijke omstandigheden 

De directe kosten die wij als gemeente nu maken zijn te overzien. Het risico zit in 
de indirecte kosten, in de gevolgschade. Hoeveel van onze inwoners worden er 
werkloos of komen in de bijstand? Zal de vraag naar jeugdzorg en 
maatschappelijke ondersteuning verder toenemen? Hoe gaat de 
onroerendgoedmarkt zich ontwikkelen? Allemaal zaken die nu nog moeilijk in euro's 
zijn uit te drukken. 

Onze gemeente kent de laatste jaren een traditie van solide begroten en 
verantwoord uitgeven. We staan voor onder meer de volgende vragen: Gaan we 
geplande investeringen in scholen, wegen, energietransities et cetera 
heroverwegen? Of vertragen? Kunnen de belastingen nog naar beneden of moeten 
deze op hetzelfde niveau blijven? Zijn er mogelijkheden om te bezuinigingen zonder 
dat wij direct vitale delen van onze lokale samenleving raken? Of is het juist nu 
zaak om te investeren in bijvoorbeeld zorg, welzijn, infrastructuur en nieuwbouw? 

Allemaal voorbeelden van relevante vragen waarvoor wij de komende periode op 
zoek gaan naar de juiste antwoorden. Natuurlijk hopen wij dat de financiële 
gevolgen van de coronacrisis voor u en ons meevallen en we samen geen lastige 
keuzes hoeven maken. 

In de commissie DEB van 18 mei 2020 is door de commissieleden gevraagd om de 
besturen van de gemeenschappelijke regelingen te verzoeken om een corona 
update over de beleidsinhoudelijke en financiële gevolgen en effecten in september 
2020 aan te leveren, zodat in de commissie DEB van oktober 2020 de actuele 
situatie kan worden besproken. 

Daarbij komt tevens het verzoek aan te geven of en zoja in welke mate uw 
organisatie mogelijkheden ziet via bezuinigingen een bijdrage te leveren aan de 
financiële uitdagingen van de gemeente Teylingen. 

In verband hiermede verzoeken wij u de corona-update en een overzicht van de 
mogelijkheden tot bezuinigingen kort na de zomer in september.2020 aan ons te 
verstrekken. 

Dat is op tijd voor de behandeling van de gemeentebegroting 2021 eind dit jaar. 
Uw informatie draagt bij om tot goede integrale beleidsinhoudelijke en financiële 
afwegingen te komen. 

Tot slot: de Teylingse vertegenwoordigers in de Dagelijkse besturen en Algemene 
Besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen zullen de komende tijd 
voor deze onderwerpen wellicht ten overvloede aandacht vragen. 

Deze brief is gezonden naar de volgende gemeenschappelijke regelingen: 
1. Werkorganisatie HL Tsamen 
2. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 
3. Vuilafvoerbedrijf Bollenstreek 
4. Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek 
5. Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek 
6. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 
7. Omgevingsdienst West-Holland 
8. Belastingsamenwerking Bollenstreek 
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Voor uw medewerking danken wij u bij voorbaat. 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van Teylingen, 

de burgemeester de secretaris 

C.G.J. Breuer J.J.G. Covers 
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