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Onderwerp
1e begrotingswijziging 2019 WODV

Beslispunten
1.

2.
3.
4.

De 1e wijziging van de begroting 2019 en de meerjarenramingen vaststellen, waarin de
financiële consequenties zijn opgenomen van de verminderde dienstverlening aan de
gemeente Wassenaar, voor de taken zoals bekrachtigd door de gemeenteraad van
Wassenaar op 18 december 2018;
De hierbij behorende begrotingswijziging vaststellen;
De reactie op de ontvangen zienswijze zoals opgenomen in de bijlage bij dit voorstel
vaststellen en toesturen aan de gemeenteraad van Voorschoten;
De reactie op de ontvangen zienswijze zoals opgenomen in de bijlage bij dit voorstel
vaststellen en toesturen aan de gemeenteraad van Wassenaar.

Besluitvorming
Akkoord
Voorzitter Koen
AB lid Bouvy-Koene
AB lid Bouman
AB lid Schokker
AB lid Zweerts de Jong
AB lid de Ridder
AB lid Mol
AB lid Lamers
AB lid Cramwinckel

Bespreken

Conform
Gewijzigd vastgesteld, zie bijlage
Aangehouden
Niet akkoord

Datum AB _________

Gemeentesecretar
is

Inleiding
De gemeente Wassenaar heeft in haar begroting 2019 aangegeven € 400.000 te bezuinigen op de
WODV en dit te willen effectueren binnen het ‘fysieke domein’, waarbij de nadruk komt te liggen op
ruimtelijk ordeningsbeleid en deregulering van vergunningprocedures. In de raadsvergadering van
18 december 2018 is besloten welke concrete taken de gemeente Wassenaar per 1 januari 2019
niet meer afneemt van de WODV.
Dit besluit resulteert in afname van de dienstverlening door de gemeente Wassenaar en in een
structurele verlaging van de bijdrage van de gemeente Wassenaar aan de WODV ter hoogte van
€ 400.000 met ingang van 2022. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang
om deze gevolgen in de begroting van de werkorganisatie te verwerken.
Beoogd effect
De begroting van de WODV actueel houden door financiële consequenties van ontwikkelingen hierin
te verwerken.
Argumenten
1.1
In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de begroting actueel is.
De gemeente Wassenaar heeft in haar begroting 2019 aangegeven € 400.000 te bezuinigen op de
WODV en dit te willen effectueren binnen het ‘fysieke domein’, waarbij de nadruk komt te liggen op
ruimtelijk ordeningsbeleid en deregulering van vergunningprocedures. In de raadsvergadering van
18 december 2018 is besloten welke concrete taken de gemeente Wassenaar per 1 januari 2019
niet meer afneemt van de WODV.
Dit besluit resulteert in afname van de dienstverlening door de gemeente Wassenaar en in een
structurele verlaging van de bijdrage van de gemeente Wassenaar aan de WODV ter hoogte van
€ 400.000 met ingang van 2022. De bijdrage wordt conform de afbouwregeling in de
bijdrageverordening verlaagd met € 100.000 in 2019, € 200.000 in 2020, € 300.000 in 2021 en
€ 400.000 vanaf 2022.
1.2
Het algemeen bestuur van de WODV is geautoriseerd de begroting te wijzigen.
Het vaststellen van de begrotingswijziging is op grond van artikel 24 van de Gemeenschappelijke
Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde de bevoegdheid van het algemeen bestuur.
1.3
Gemeenteraden mogen hun zienswijze uitbrengen op deze wijziging
Conform de in de gemeenschappelijke regeling van de WODV opgenomen artikelen is, wanneer een
wijziging van de begroting van invloed is op de hoogte van de bijdrage van de deelnemers, een
zienswijzeprocedure verplicht. Deze zienswijzeprocedure is doorlopen. Van zowel de gemeente
Wassenaar als de gemeente Voorschoten is een zienswijze ontvangen. Deze geven geen aanleiding
de oorspronkelijk voorgestelde begrotingswijziging aan te passen. In de bijlagen bij dit voorstel
treft u de reacties aan op de ingediende zienswijzen.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Financiën
De bezuiniging van de gemeente Wassenaar op de werkorganisatie leidt met ingang van 2019 tot
een structurele verlaging van de dienstverlening met € 400.000 en een budget aan frictiekosten ter
hoogte van € 300.000 in 2019, € 200.000 in 2020 en € 100.000 in 2021. De bijdrage van
gemeente Wassenaar aan de WODV wordt conform de afbouwregeling in de bijdrageverordening
verlaagd met € 100.000 in 2019, € 200.000 in 2020, € 300.000 in 2021 en € 400.000 vanaf 2022.
Juridisch kader
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde
Artikel 7 Bijdrageverordening Werkorganisatie Duivenvoorde

Communicatie
Definitieve besluitvorming vindt plaats in een openbare vergadering van het algemeen bestuur na
zienswijze van de deelnemende gemeenten. De vergadering wordt openbaar aangekondigd en
gepubliceerd op de website.
Uitvoering
Na besluitvorming wordt de begrotingswijziging ter kennisname toegezonden aan de provinciaal
toezichthouder.
Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

1e Begrotingswijziging 2019 WODV
Zienswijze gemeente Wassenaar
Reactiebrief op zienswijze gemeente Wassenaar
Zienswijze gemeente Voorschoten
Reactiebrief op zienswijze gemeente Voorschoten

