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Gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland:
Besluit:

1.

Kennis te nemen van de herziene begroting 2016 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

2.

Een zienswijze op de herziene begroting 2016 in te dienen;

3.

In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van
donderdag 18 februari 2016, nummer 2016-022.
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Beste meneer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u het raadsvoorstel en het raadsbesluit van de gemeenteraad van
Nieuwkoop over de herziene begroting 2016 van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.
In de raadsvergadering van 18 februari 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de
herziene begroting 2016. Daarnaast maakt de gemeenteraad gebruik van de mogelijkheid tot
het indienen van een zienswijze. In de herziene begroting heeft u in het Programma Frictieen Transitiekosten een raming opgenomen van ê 450.000. Op 1 maart verhuist de organisatie
naar een andere verdieping van het huidige pand. De bedrijfsvoering onderdelen ICT, HRM,
DIV en financiën worden in de loop van 2016 modulair uitgeplaatst naar Servicepunt71. U
geeft aan dat deze eenmalige investering noodzakelijk is om de afgesproken bezuiniging
daadwerkelijk te kunnen realiseren.
In de voorlopige raming is niet verder aangegeven waar de initiële kosten van de verhuizing,
investeringen in ICT e.d. uit bestaan. Daarom plaatsen wij op dit moment vraagtekens bij de
hoogte van het bedrag. Wij verzoeken u ons een verhelderende toelichting te geven op deze
raming.
Met vriendelijke groet,
gemeenteraad van Nieuwkoop

F. Buijserd
voorzitter

E.R. van Holthe
griffier

De wettelijke publicaties vindt u in het Elektronisch gemeenteblad. Abonneer u via www.nieuwkoop.nl
Gemeente Nieuwkoop
.
Telefoon: 14 0172
Bezoekadres:
Fax: 0172 574 802
Postadres:
f
T c İ B

n n n

Klant Contact Centrum, Teylersplein 1

Postbus 1

info@nieuwkoop.nl

2441 LE Nieuwveen

2460 AA Ter Aar

www.nieuwkoop.nl

Volg de gemeente op twitter: https://twitter.com/gemnieuwkoop

