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Reactie op zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 WODV

Geachte heer/mevrouw,
Op 28 november 2018 hebben wij u de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2019 van de WODV voor
zienswijze aangeboden. Uw raad heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in
te dienen. Deze zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in de ontwerpbegrotingswijziging.
Daarom hebben wij de eerste begrotingswijziging 2019 op 12 februari 2019 vastgesteld. Wel willen
wij graag een korte reactie geven op de ingediende zienswijze.
U geeft in uw zienswijze aan dat, hoewel (nog) niet specifiek is aangegeven hoe deze bezuiniging
in de WODV zal doorwerken, u er van uit gaat dat dit zowel kwalitatief als kwantitatief geen
gevolgen heeft voor de beleidsmatige en uitvoerende taken die de Werkorganisatie voor de
gemeente Voorschoten uitvoert. U vraagt op welke wijze het bestuur van de WODV borgt, mede
gelet op de noodzakelijke vermindering van de personele capaciteit met 5 fte, dat de bezuinigingen
geen gevolgen hebben voor de kwaliteit en de omvang van de beschikbare personele capaciteit
voor de gemeente Voorschoten.
De gemeente Wassenaar heeft in haar raadsvergadering van 18 december 2018 concreet
aangegeven welke specifieke taken zij niet langer afneemt van de WODV. De hieruit voortvloeiende
vermindering van de personele capaciteit houdt direct verband met de verminderde afname van de
dienstverlening door de gemeente Wassenaar en heeft geen consequenties voor de beschikbare
capaciteit voor de gemeente Voorschoten. Kortheidshalve verwijzen wij u naar het vastgestelde
raadsbesluit van de gemeente Wassenaar en de door uw college verstuurde raadsinformatiebrief
(nr. 002).
Wij onderkennen dat door deze taakstelling de kwetsbaarheid van de WODV wordt vergroot en dat
de noodzakelijke aanpassingen in de WODV mogelijk op onderdelen tijdelijk tot frictie kunnen
leiden. Wij hechten er echter aan om te benadrukken dat de omvang van de dienstverlening aan de
gemeente Voorschoten niet wijzigt en dat ons uitgangspunt is dat de bezuiniging geen (structurele)
gevolgen zal hebben voor het kwaliteitsniveau van de dienstverlening aan de gemeente
Voorschoten Wij gaan er dan ook van uit dat wij de dienstverlening op het door u gewenste
kwaliteitsniveau kunnen blijven garanderen.
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