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Geacht bestuur,

Op ll apriljl. heeft u ons de ontwerpbegroting 2019 toegezonden. Daarbij heeft u ons in de
gelegenheid gesteld binnen B weken een zienswijze op die ontwerpbegroting in te dienen.

Wij brengen het volgende naar voren.
Wij vinden het van belang dat de actualisatie van de bijdrageverordening in gang is gezet om
zodoende een goed beeld te hebben van de gehanteerde verdeelsystematiek. Wij participeren
graag in dit proces en zien uit naar de uitkomst van dit proces, zoals die wordt neergelegd in onze
begroting 2019.
Vanuit financieel oogpunt zien we dat het merendeel van de gevraagde bijdrage voortvloeit uit
onze besluiten in de afgelopen tijd. Een aantal nieuwe lasten, zoals de normalisering van de
rechtspositie ambtenaren, verzekeringspremies, en de verhoging van het inflatiepercentages zijn
het gevolg van ontwikkelingen van buitenaf die op de werkorganisatie en daarmee ook op ons
afkomen. Wij gaan ervan uit dat u deze ontwikkelingen scherp in de gaten blijft houden. Daarnaast
zult u er rekening mee moeten houden dat wij met het college zoeken naareen concrete invulling
van taakstellingen, waardoor de bijdrage lager kan worden.
Verder onderschrijven wij met u het grote belang van de digitalisering van de gemeente en de
Werkorganisatie Duivenvoorde als een essentiële ontwikkeling voor de toekomst. Het
implementeren van het Informatiebeleidsplan 20t7-2020 verdient daarom grote aandacht. Wij
gaan er daarom vanuit dat de begroting op dit punt onverkort zal worden vastgesteld.
Wij zullen u via het college uiteraard op de hoogte blijven houden van de discussie in het kader van
de (bestuurlljke) toekomst van Wassenaar en de eventuele gevolgen die dat kan hebben voor de
Werkorganisatie Duivenvoorde om zodoende samen op een zeer goede manier ten dienste te staan
van onze tnwoners.

an Wassenaar,

J.F. Koen
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