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Onderwerp

Programmabegroting 2019-2022 WODV

Geachte heer/mevrouw ,
We spreken onze dank uit voor de reacties op de Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming
2020-2022 van de Werkorganisatie Duivenvoorde.
We hebben, met inachtneming van de onderstaande reactie op de zienswijzen, de
Programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. De ingediende zienswijzen hebben ons geen
aanleiding gegeven de Ontwerpbegroting te wijzigen. We sturen u bijgaand de op 3 juli 2018
vastgestelde Programmabegroting 2019-2022 toe. Per zienswijze geven we graag nog een korte
reactie.
Gemeenteraad van Wassenaar
De raad van Wassenaar geeft aan dat de WODV er rekening mee moet houden dat met het college
wordt gezocht naar een concrete invulling van taakstellingen, waardoor de bijdrage lager kan gaan
worden. Ook geeft de gemeente Wassenaar aan grote waarde te hechten aan de uitvoering van het
Informatiebeleidsplan.
Reactie algemeen bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde
We wachten uw verzoek om vermindering van dienstverlening af. Daarbij attenderen we u wel op
de zogenaamde afbouwregeling, die van toepassing is. Dat houdt in dat taken worden gestopt
danwel verminderd ingaande 1 januari na het jaar waarin u het verzoek om vermindering van
dienstverlening heeft ingediend. De met de taakuitvoering gemoeide kosten worden in vier jaar
afgebouwd. Deze frictiekosten komen voor rekening van de gemeente die heeft verzocht om de
vermindering van dienstverlening.
Gemeenteraad van Voorschoten
De zienswijze van de gemeente Voorschoten bevat procesmatige en inhoudelijke opmerkingen. Zo
geeft de gemeenteraad aan dat hij het college heeft verzocht om met de WODV in gesprek te gaan
om te verkennen hoe de bezuinigingen in Voorschoten kunnen resulteren in een lagere bijdrage
voor Voorschoten. Ook wordt verzocht in de toekomst meer inzicht te geven in de opbouw van de
begroting(sontwikkelingen). Daarnaast wordt de wens uitgesproken de P&C-documenten van de
WODV meer te integreren in de P&C-cyclus van de gemeente.
Inhoudelijk vraagt de raad aandacht voor de financiële situatie in Voorschoten in relatie tot de
uitvoering van het Informatiebeleidsplan. Het concrete verzoek aan de WODV is om de uitvoering
hiervan te beperken tot het noodzakelijke deel. Dit verzoek zou betekenen dat het zogenaamde
‘luxe’ deel van het Informatiebeleidsplan niet tot uitvoering kan worden gebracht. We hebben het
dan over de digitale transformatie ten behoeve van burgerparticipatie, nieuwe media, big data en
Smart city projecten. De hiermee gemoeide totale jaarlasten bedragen in de jaren 2019 t/m 2022
respectievelijk €21.250, €18.000, €36.500 en €44.000. De bijdrage voor Voorschoten hieraan is
circa €10.625 in 2019, oplopend naar €22.000 in 2022.

Reactie algemeen bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde
Wij gaan graag in gesprek over de bezuinigingen waartoe u zich genoodzaakt ziet en de effecten
daarvan op (de begroting van) de werkorganisatie. Ook hiervoor geldt de kanttekening die we
hebben opgenomen in de reactie op de zienswijze van de gemeente Wassenaar. Voorstellen om de
P&C-documenten van de GR meer te integreren in de eigen P&C-cyclus van de gemeente zien wij
met belangstelling tegemoet. Uiteraard zijn wij bereid daarin mee te denken, binnen de wettelijke
kaders waarin wij als GR moeten opereren.
De oproep van de raad om bij de uitvoering van het Informatiebeleidsplan rekening te houden met
de financiële situatie van de gemeente Voorschoten plaatste ons voor een dilemma. Gelet op het
beperkte financieel effect voor de gemeente Voorschoten en de nadruk die de gemeente
Wassenaar legt op de uitvoering van het Informatiebeleidsplan, hebben wij besloten de begroting
op dit punt intact te houden. Met daarbij de aantekening dat we, rekening houdend met het
verzoek van de gemeente Voorschoten, scherp zullen toezien op nut en noodzaak van de eerder
genoemde investeringen in de categorie ‘luxe’.
Beide gemeenten hebben aangegeven waarde te hechten aan de actualisatie van de bijdrageverordening. Op 12 juni jl. heeft een groot aantal raadsleden de informatiebijeenkomst van de
werkorganisatie over de actualisatie van de bijdrageverordening bijgewoond. De uitkomsten van
die avond betrekken we bij het verdere proces van actualisatie.
Met vriendelijke groet,
Het algemeen bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde,
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