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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp Later factureren gemeentelijke bijdragen in 2016 
2. Rol van het 

samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Efficiencytaak  
 

3. Regionaal belang Later factureren heeft voor de gemeenten een 
positief gevolg in de liquiditeitspositie.  

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
13-11-2015 
 
 
 
 

5-11-2015 
 
 
 
 
 
16-12-2015 

5. Advies PHO In te vullen na PHO B&M 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Het is voor de liquiditeitspositie van de gemeenten 
voordelig de bijdragen in 2016 later te betalen. Voor 
Holland Rijnland zijn er geen negatieve gevolgen. 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

Instemmen met het betalen van de gemeentelijke 
bijdragen in 2016 per 1 december 2016. 

8. Inspraak   Nee 
 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland geen 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland 
en 
Beheersverordening Regionaal investeringsfonds 
 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota AB (concept) 
      
 
     
   
     
   
 
Onderwerp: 
Later factureren gemeentelijke bijdragen in 2016 
 
 
Beslispunten: 
Instemmen met het: 
1. In afwijking van artikel 30, lid 4 van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 

per 1 december 2016 betalen van de algemene bijdrage en daarbij de rentevergoeding 
als bedoeld in lid 5 in te laten gaan per 1 december 2016. 

2. In afwijking van artikel 6, lid 3 van de Beheersverordening Regionaal investeringsfonds 
per 1 december 2016 betalen van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het fonds en 
daarbij rentevergoeding lid 4 in te laten gaan per 1 december 2016. 

 
Inleiding: 
Gemeenten betalen jaarlijks bijdragen aan Holland Rijnland (HR). Dit zowel algemeen als voor 
het Regionaal investeringsfonds (RIF). In de begroting 2016 is de algemene bijdrage geraamd 
op iets meer dan € 5,5 miljoen. De jaarlijkse bijdrage in het RIF bedraagt € 9,5 miljoen. In 
totaal dus € 15 miljoen. De bijdragen voor de Jeugdzorg worden – gelet op het specifieke 
karakter – hier buiten beschouwing gelaten. 
 
Het Regionaal investeringsfonds heeft het karakter van een spaarfonds. Het fonds beslaat de 
periode 2008 t/m 2022, waarbij het zwaartepunt van de uitgaven vooral vanaf 2016 ligt. 
Daardoor heeft Holland Rijnland tijdelijk een overschot aan liquide middelen.  
 
Beoogd effect: 
Gemeenten hebben – zeker in de eerste maanden van het jaar – vaak te maken met een 
tekort aan liquiditeiten. Daarvoor worden kortlopende middelen aangetrokken. Dit brengt 
(rente)kosten met zich. Onderzocht is of HR de mogelijkheid heeft hieraan bij te dragen. 
 
Argumenten:  
Het liquiditeitsoverschot van HR wordt grotendeels veroorzaakt door het RIF. Het saldo van 
het RIF wordt per 1 januari 2016 geraamd op bijna € 23,2 miljoen. Door het 
schatkistbankieren is HR verplicht dit geld te stallen bij de schatkist. Dit levert nu geen rente 
op. 
 
Onderzocht is of het voor HR mogelijk is, dat HR geld uitleent aan de gemeenten. In het 
kader van het schatkistbankieren is dit toegestaan. Gebleken is dat HR dat slechts voor een 
beperkte periode kan doen. Ingaande 2016 lopen de uitgaven uit het RIF snel op, waardoor 
het saldo ook snel afneemt. Mede door de kosten van uitlenen (onder meer opstellen 
overeenkomsten, zeer lage renteopbrengst) is dit niet efficiënt voor HR. 
 
Een andere mogelijkheid is de bijdragen van de gemeenten later in het jaar te laten betalen. 
Op grond van de Gemeenschappelijke regeling betalen de gemeenten 50% van de algemene 

Vergadering: Algemeen Bestuur 
 

Datum: «DATE5»  
Tijd: «MEETING_TEXT9» 

Locatie: «MEETING_TEXT3» 
Agendapunt:  
Kenmerk: «MARK»  
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bijdrage per 16 januari en 16 juli. Op grond van de Beheersverordening Regionaal 
investeringsfonds wordt de bijdrage voor het RIF betaald per 1 april. In beide regelingen is 
expliciet een renteboete opgenomen bij te laat betalen. Juist in de eerste maanden van het 
jaar hebben gemeenten vaak te maken met tekort aan liquiditeit. Later betalen van de 
gemeentelijke bijdragen levert op efficiënte wijze een bijdrage aan het verminderen hiervan. 
De gemeenschappelijke regeling en de beheersverordening zijn vastgesteld door het AB. Dit 
voorstel is een afwijking hiervan en het AB dient daartoe te besluiten. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
Er zijn geen risico’s. 
 
Financiën: 
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de financiën van HR.  
 
Communicatie: 
N.v.t. 

 
Evaluatie: 
Evaluatie is niet noodzakelijk. Wel zal in de loop van 2016 bekeken worden of ook in 2017 
latere betaling mogelijk is. 
 
Bijlagen: 
Geen. 
 
 

 
 
 


