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Geachte college, 
 
Op 2 november 2021 hebben wij uw verzoek ontvangen met betrekking tot de planning 
van de Kadernota. 
 
Uw verzoek 
U geeft in uw verzoek aan dat u in de toekomst de kadernota's wilt ontvangen in week 
4 (eind januari) en wilt vaststellen in week 11 (half maart), zodat de kadernota’s van de 
verschillende gemeenschappelijke regelingen zo veel mogelijk op een gezamenlijk 
moment in de raad van Oegstgeest kunnen worden behandeld.  
 
U vraagt of:  
- wij dit verzoek willen bespreken en/of aan tegemoet zouden willen komen; 
- dit vanaf de eind 2022 / begin 2023 op te stellen kadernota voor 2024 en verder 

kan worden gerealiseerd. 
 
Onze reactie 
De planning van onze Planning & Control producten zijn opgenomen in de Nota 
Planning & Control 2020 – 2023. Hierin is aangegeven dat de Kadernota in december 
naar de deelnemers wordt gestuurd, om vervolgens in de vergadering van februari vast 
te stellen. De planning is gebaseerd op de wensen van de deelnemers, zoals die destijds 
waren geïnventariseerd. Bij het aanpassen van de planning moeten we rekening 
houden met een aantal aspecten. Ten eerste heeft het verschuiven van de 
verzenddatum van de Kadernota consequenties voor het opstellen van de Begroting. 
De begroting is aan termijnen gebonden voor welke datum deze aangeboden dient te 
worden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast dienen alle deelnemers 
in te stemmen met de aanpassing van de termijnen in een vergadering van het 
algemeen bestuur.  
 
Wij zullen met onze deelnemers de planning van de Planning & Control-producten 
bespreken, waarbij wij de wensen van alle deelnemers en de eisen vanuit de wet naast 
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elkaar zullen leggen. Wij zullen in 2022 de mogelijke scenario’s 
inventariseren en ter besluitvorming voorleggen in een vergadering van 
het algemeen bestuur.   
 
Namens het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst West-Holland, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mevr. Y. Peters-Adrian    Mevr. M.E. Krul-Seen 
Voorzitter     Directeur  
Omgevingsdienst West-Holland 
 


