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Moment van toezenden en vaststellen kadernota 

Geachte AB-leden, 

Namens het college van B&W van de gemeente Oegstgeest wil ik u een verzoek doen met betrekking tot 
de kadernota. Dit verzoek richten wij ook aan andere Gemeenschappelijke Regelingen (GR'en) waar onze 
gemeente aan deelneemt. 

Aandacht voor voldoende tijd toesturen en vaststellen kadernota 
De gemeenteraad van Oegstgeest heeft op 8 juli jl. een motie aangenomen over de kadernota's van GR'en. 
Hierin wordt de wens uitgesproken om voldoende tijd te hebben tussen het ontvangen van de kadernota 
en het vaststellen door uw bestuur. Zo hebben zowel het college als de raad de tijd om hun rol te kunnen 
vervullen. Volgens ons zijn er daarom twee uitgangspunten wenselijk. Ten eerste, een gekaderd moment 
voor aanlever- en besluitvormingsdata, zodat de raad hier in haar vergaderrooster rekening mee kan 
houden. Ten tweede, een tijdsspanne van minimaal 1,5 maand tussen aanlevering en besluitvorming. 

Toesturen van kadernota in week 4 en vaststellen in week 11 
Volgens de informatie die wij hebben over de planning van de ODWH, stuurt uw AB de jaarlijkse kadernota 
medio december ons toe en uw vaststelling van dit document is vervolgens op begin februari. Wij willen u 
daarom vragen om in de toekomst de kadernota's te versturen in week 4 (eind januari) en vast te stellen in 
week 11 (eind februari/begin maart), zodat wij de kadernota's zo veel mogelijk op een gezamenlijk moment 
in onze raad kunnen behandelen. We hebben er begrip voor dat dit niet lukt voor het lopende traject 
rondom de kadernota 2023. 

GEMEENTEHUIS Rhijngeesterstraatweg 13 POSTADRES Postbus 1270 1 2340 BG Oegstgeest TELEFOON 14 071 INTERNET www.oegstgeest.nl 



Graag horen wij van u of: 

u deze verzoeken zou willen bespreken en/of aan tegemoet zou willen komen; 
dit vanaf de eind 2022 / begin 2023 op te stellen kadernota 2024 en verder kan worden 
gerealiseerd. 

Hoogachtend, 

E.R. Jaensch ) 
burgemeester 

Bijlage: motie 5 'Sturen op de Kadernota' 
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PrO, VVD, Hart voor Oegstgeest, CDA 

Sturen voor de kadernota's 

Aangenomen/Verworpen met: Stemmen voor //. fK., 
Stemmen tegen _r,_ . 

Motie 

De raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen 8 juli 2o21; 

Constaterende dat: 
De wijzigingen op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 2o15 beogen meer tijd te 
geven aan raden zodat gemeenteraden meer ruimte hebben voor een proces waarbij meer 
gestuurd kan worden op kaders als de begroting zelf; 
De gemeenteraad inzicht dient te hebben in de plannen in ontwikkeling en financiën van een 
verbonden partij/gemeenschappelijke regeling om daar sturing en controle op uit te 
oefenen. 

Overwegende dat: 
De gemeenteraad van Leiden bij RDOG HM recent net zoals Oegstgeest gevraagd heeft om 
scenario's zodat naast grootte van het takenpakket ook mogelijk gestuurd kan worden op 
niveau van uitvoering; 
Scenario's omtrent taken en niveau van uitvoering idealiter al rond de kadernota bekend zijn 
zodat een goede afweging kan plaatsvinden door het Algemeen Bestuur en de Raden; 
Teylingen en Leiderdorp zich net zoals Oegstgeest kritisch hebben uitgelaten over de 
indexeringssystematiek van de FGKR voor gemeenschappelijke regelingen aangezien deze 
niet aansluiten bij de werkelijkheid van inkomsten die gemeenten ontvangen uit belastingen 
en het Gemeentefonds; 
Ook de financiële kaders omtrent indexeren vaak in de kadernota al worden vastgelegd en 
bij de begroting hiernaar veelal wordt verwezen; 
Voor de kadernota al acties moeten zijn ondernomen om stappen te zetten richting 
scenario's en evenwichtiger indexeren. 

Verzoekt het college dan wel alle door de Oegstgeester gemeenteraad verkozen AB-leden: 
Richting iedere gemeenschappelijke regeling de wens van Oegstgeest te communiceren voor 
het tijdig ontvangen van de kadernota zodat regionale afstemming kan plaatsvinden; 
Voor de begrotingsbehandeling 2022-2025 de Raad te informeren op welke manier het 
college en de Raad kunnen sturen op de kaders in de kadernota's van alle 
gemeenschappelijke regelingen waarin Oegstgeest deelneemt. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Voor de fractie van PrO, Voor de fractie van de VVD, 



Voor de fractie van Hart voor Oegstgeest, Voor de fractie van het CDA, 


