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2 Algemene financiële beschouwingen 

 

2.1 Relatie met de kadernota 2017 

De Kadernota 2017 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 maart 2016 vastgesteld. 

Deze begroting is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kadernota. De belangrijkste 

opdracht voor 2017 is een bezuiniging op de reguliere inwonersbijdrage van 25% ten opzichte van 

2013 De bezuinigingsopdracht is inclusief het financiële kader gemeenschappelijke regelingen in de 

regio Hollands-Midden. Op grond hiervan is de maximale reguliere bijdrage van de gemeenten 

vastgesteld (exclusief Opdrachtgeverschap Jeugdhulp en frictie- en transitiekosten) (zie onderstaande 

tabel). De in deze begroting opgenomen inwonerbijdrage voldoet hieraan.  
 

 Toename (%) Toename (€) 

Ontwikkeling totaalbedrag 

t/m 2017  

(cumulatief in €) 

Bijdrage gemeenten in 2013   € 6.646.660 

Loon- en prijscompensatie 2014 1,40% € 93.040 €  6.739.700 

BTW 0,75% € 50.000 € 6.790.400 

Toename Inwonertal 2014 0,43% € 28.460 € 6.821.800 

Loon- en prijscompensatie 2015 1,41% € 93.718 € 6.915.600 

Toename Inwonertal 2015 0,01% € 642 € 6.916.300 

Woningverdeling Rijnstreek 0,74% € 49.310 € 6.967.600 

Loon- en prijscompensatie 2016 0,59% € 40.248 € 7.007.849 

Loon- en prijscompensatie 2017 0,75% € 52.559 € 7.060.408 

Totaal - € 407.998 € 7.060.408 

Tabel 1 Bijdrage gemeenten aan Holland Rijnland inclusief bezuiniging 2017 

 

2.2 Bezuinigingen 

In 2017 realiseert Holland Rijnland de bezuinigingsopgave van 25% op de totale inwonersbijdrage. 

Dat komt neer op een bezuiniging van € 1.765.000 prijspeil 2017. 

 In deze paragraaf gaan wij in op: 

 Hoe deze opgave is ingevuld tot en met 2016; 

 Hoe deze opgave wordt ingevuld in 2017; 

 Hoe de afgelopen drie jaar problematiek van de rentederving is opgelost; 

 Totaaloverzicht. 

 

 

 

 

Bijdrage volgens berekening 2013 inclusief loon- en prijscompensatie t/m 2017 € 7.060.408 

Bezuinigingsdoel van 25% € -1.765.102 

  

Geïndexeerde bijdrage van gemeenten in 2017 € 5.295.306 
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Invulling tot en met 2016 

Van de benodigde € 1.765.000 aan bezuinigingen is tot en met 2016 (herziene begroting) € 1.545.000 

gerealiseerd. Een bedrag dat iets hoge ligt dan de afgesproken 20,5%. Deze bezuiniging is 

gerealiseerd op drie gebieden: personeel, programmakosten en bedrijfsvoering. 

 

Bezuinigingen tot en met 2016 Bedrag 

Personeel boventallig 910.000 

Programmakosten 199.000 

Bedrijfsvoering 436.000 

Totaal bezuiniging 1.545.000 

Tabel 2 Bezuinigingen tot en met 2016 

 

De daling in personeelskosten heeft betrekking op de 10 medewerkers die naar aanleiding van 

#kracht15 boventallig zijn geworden.  

Door de reorganisatie en heroriëntatie op taken zijn de programma’s opnieuw ingevuld. In volume is 

het programmageld terug gebracht met € 199.000. 

Het terugbrengen van het personeel en het programmabudget heeft geleid tot het niet langer 

uitvoeren van de volgende taken: 

 Economische agenda op clusterniveau (opstellen en uitvoeren);  

 Landschapstafel/clustervertegenwoordiging Natuur en Landschap (ligt nu bij Noordwijkerhout);  

 Holland Rijnland biedt geen ondersteuning meer aan het Hollands-Utrechts Plassenberaad (HUP);  

 Beheer en onderhoud fietsknooppuntennetwerk en sloepennetwerk Holland Rijnland (Lisse is nu 

penvoerder voor het beheer en onderhoud van het wandelroutenetwerk Duin- en Bollenstreek);  

 Regio coördinatie huisvesting arbeidsmigranten (ligt nu bij Katwijk);  

 Vertegenwoordiging Greenport Duin- en Bollenstreek in Greenport Holland Overheden (Holland 

Rijnland trekt zich terug ten faveure van de Greenports zelf, Katwijk zit in het GHO); 

 RVMK (regionale verkeers- en milieu kaart). Holland Rijnland zorgt na reorganisatie niet meer 

voor actualisatie en beheer van de RVMK. De gemeenten Leiden en Katwijk hebben aangeboden 

het beheer op zich te nemen. Exacte afspraken hierover moeten nog vastgelegd worden. 

 

Bij de bedrijfsvoering is voorgesorteerd op de uitbesteding van bedrijfsvoeringstaken. Vanuit de scrum 

is berekend dat voor bedrijfsvoeringstaken nog een bedrag van € 408.000 nodig zou zijn. Dat bedrag 

is (taakstellend) opgenomen in de herziene begroting van 2016. Ten opzichte van 2015 betekende dat 

een bezuiniging van 436.000 euro. Dit bedrag is ingevuld door het niet invullen van vacatureruimte het 

detacheren van een medewerker naar de TWO en verlaging van budgetten voor inhuur. 

 

Invulling bezuinigingen 2017 

Voor het jaar 2017 resteert vanuit #kracht15 nog een bezuinigingsopgave van € 220.000. Daarnaast 

was er in de begrotingen laatste jaren voorzien in een rentebaat van gemiddeld € 250.000 euro per 

jaar (en voor 20-15 en verder nog 215.000 per jaar). Bij de kadernota 2017 is daar uitvoerig op in 

gegaan. Bij de vaststelling van de kadernota 2017 is besloten dat dit probleem in de begroting van 

2017 opgelost moet zijn. Dat brengt de noodzakelijke bezuiniging op € 435.000.  
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Bezuinigingen 2017 Bedrag 

Bezuinigingsopgave  

#kracht15 220.000 

Oplossen rentederving 215.000 

Totale bezuinigingsopgave 435.000 

Bezuinigingen  

Huisvesting  

- Lagere huur -184.000 

- Schoonmaak en heffingen -51.000 

- Facilitair -25.000 

Programmakosten  

- Algemeen/Belangenbehartiging -40.000 

- Platform wonen -10.000 

- Platform RO -10.000 

- Lagere kosten leegstand kantoren -15.000 

- Lagere kosten monitoring -20.000 

Stofkam  

- Representatie, abonnementen, etc. -30.000 

Totaal bezuinigingen -385.000 

Extra inkomsten  

Doorbelasten kantoorkosten TWO -212.000 

Ontwikkelingen  

Tegenvallers  

- Niet uitplaatsen DIV 90.000 

- Gedeeltelijk uitplaatsen FaZa 42.000 

Speerpunt Jeugd 30.000 

Totaal 162.000 

Samenvatting  

Bezuinigingsopgave 435.000 

Bezuinigingen -385.000 

Extra inkomsten -212.000 

Ontwikkelingen 162.000 

Saldo 0 

Tabel 3 Bezuinigingen 2017 

 

Het kopje ontwikkelingen in deze tabel is een aantal zaken opgenomen die kunnen leiden tot extra 

kosten t.o.v. 2016.  

 

Oplossen probleem rentederving in eerdere jaren 

Sinds 2013 speelt de rentedaling en de tegenvallende inkomsten op tegoeden bij Holland Rijnland. 

Toch heeft dit tot en met 2015 niet geleid tot een negatieve uitkomst van de jaarrekening. Integendeel, 
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in 2013 en 2014 is samen 1,2 mln. euro uit het rekeningresultaat toegevoegd aan de reserve voor 

frictie en transitie. 

Uit een analyse van de jaarrekeningen is gebleken dat er in al die drie jaren sprake was van 

afwikkelingsverschillen en vrijval van overlopende passiva. Grotere posten daarbij waren o.a.: 

 Actieprogramma verkeersveiligheid 2012, 2013 en 2014 

 Toekomstmodel regionaal budget jeugdzorg 2013 en 2014 

 Talent coaching kwetsbare jongeren 2014 

 3D projecten 2015 

 Jongerenloket 2015 

Bij de jaarrekeningen zijn deze telkens als incidenteel bestempeld. Het lijkt er echter op dat er een 

structureel patroon ontstond van programmagelden die niet volledig werden benut. 

 

Totaaloverzicht 

Naast de bezuinigingstaakstelling van #Kracht 15 en het compenseren van de rentederving heeft 

Holland Rijnland vanaf 2016 (vanuit de programmabudgetten) ruimte gecreëerd voor het programma 

cofinanciering. Dat resulteert in een totale bezuiniging van ruim 2,2 mln. euro. 

 

Totaal aan bezuinigingen Bedrag 

Tot en met 2016 taakstelling #Kracht 15 1.545.000 

Taakstelling 2017 #Kracht 15 (tot aan 25%) 220.000 

Rentederving 215.000 

Ruimte voor Cofinanciering 268.500 

Totaal bezuiniging 2014-2017 2.248.500 

Tabel 4 Totaal aan Bezuinigingen 2014-2017 

 

2.3 Inwonerbijdrage 

De veertien gemeenten in de regio Holland Rijnland bekostigen de organisatie Holland Rijnland. De 

gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van twee factoren: het inwonertal van de 

gemeente (handhaving leerplicht: aantal leerlingen) en de taken die Holland Rijnland uitvoert voor de 

betreffende gemeente. Per gemeente kan de inwonerbijdrage verschillen.  

 

Voor de berekeningen van 2017 is het inwonertal van de regio Holland Rijnland op 1 januari 2015 

gehanteerd (CBS, 2015). Op dat moment kende de regio Holland Rijnland 549.616 inwoners. De 

inwoneraantallen per 1 januari 2016 waren bij het afsluiten van de begroting nog niet gepubliceerd.  

Het aantal leerlingen bedroeg per 1 januari 2016 61.509. Sommige gemeenten hebben de taken die 

Holland Rijnland uitvoert op een andere wijze georganiseerd.  

 Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop zijn niet aangesloten bij het Regionaal Bureau Leerplicht 

Holland Rijnland. 

 Voorschoten neemt niet deel aan de Opdrachtgeverschap Jeugdhulp. 

 Noordwijkerhout neemt niet deel aan de bezwarencommissie woonruimteverdeling. 

 

De reguliere gemeentelijke bijdrage in deze begroting is geraamd op € 5.295.040. In 2017 bedraagt 

de gemiddelde reguliere bijdrage per inwoner € 9,63 (in 2016 was dat €10,14). In de volgende tabel 
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staat de totale inwonerbijdrage per gemeente weergegeven. De frictie- en transitiekosten zijn tussen 

de gemeenten verdeeld naar het aantal inwoners (volgens het CBS per 1-1-2015). 

 

Regulier Regulier Regulier OJ
Frictie- en 

transitie
Totaal

Alphen ad Rijn 107.396 24,61% 873.973 839.163 773.757 499.747 96.387 1.369.892

Hillegom 21.101 3.150 3,71% 260.511 227.457 220.597 75.338 18.938 314.873

Kaag & Braassem 25.844 4.064 3,10% 323.278 282.039 273.468 62.951 23.195 359.614

Katwijk 63.633 10.933 12,19% 809.237 705.735 688.118 247.538 57.110 992.766

Leiden 121.562 14.361 23,98% 1.438.320 1.257.024 1.210.436 486.954 109.101 1.806.491

Leiderdorp 26.853 4.136 5,03% 335.586 291.897 282.762 102.143 24.100 409.005

Lisse 22.539 3.415 3,34% 280.288 244.214 236.433 69.043 20.229 325.705

Nieuwkoop 27.114 3.538 4,63% 257.365 211.863 195.349 94.020 24.335 313.703

Noordwijk 25.604 3,67% 312.204 271.924 263.137 74.525 22.979 360.642

Noordwijkerhout 16.063 2.494 2,80% 194.509 168.425 163.064 56.859 14.416 234.339

Oegstgeest 22.997 3.934 3,83% 292.278 255.298 248.412 77.775 20.640 346.826

Teylingen 35.646 6.136 7,54% 455.233 396.351 385.655 153.112 31.992 570.759

Voorschoten 25.150 4.146 317.668 276.841 269.174 0 22.572 291.746

Zoeterwoude 8.114 1.202 1,57% 100.822 87.935 84.678 31.881 7.282 123.842

Totaal 549.616 61.509 100% 6.251.272 5.516.165 5.295.040 2.031.885 493.278 7.820.203

Begroting 2017

      

Verdeling OJ

september- 

circulaire 

2015

Aantal in-

woners CBS 

1-1-2015

Aantal leer-

lingen LBA 

1-1-2016

Jaarrekening 

2015

Herziene 

Begroting 

2016

Tabel 5 Totale inwonerbijdrage per gemeente in de regio Holland Rijnland in de periode 2015-2017 

 

De bijdragen voor de reguliere taken staan in de kolom “regulier”. De afgesproken bezuiniging van 

25% in 2017 heeft op deze kolom betrekking.  

 

Daarnaast zijn de nieuwe kolommen “OJ” en “frictie- en transitiekosten” opgenomen: 

 In de kolom “OJ” staan de bijdragen voor de Opdrachtgeverschap Jeugdhulp.  

 De kolom “frictie- en transitiekosten” betreft de afspraak dat de salariskosten van de boventallige 

medewerkers (min eventuele opbrengsten uit detachering e.d.) door de gemeenten worden 

gefinancierd. Met de eveneens afgesproken vergoeding voor gemeenten die boventallige 

medewerkers een duurzaam dienstverband aanbieden is hierin nog geen rekening gehouden. 

 

2.4 Bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds per gemeente 

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is een belangrijke motor voor cofinanciering van een vijftal 

regionale projecten: Rijnland Route, Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) netwerk Zuid-Holland 

Noord, Noordelijke Ontsluiting Greenport, Regionaal Groenprogramma en de Vitalisering Greenport 

Duin- en Bollenstreek / Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Het is een uniek fonds in 

Nederland waarbij de gemeenten zelf in totaal 180 miljoen euro bijeen brengen. In de periode 2008 tot 

en met 2024 wordt in totaal 142,5 miljoen euro door de samenwerkende gemeenten in dit fonds 

gestort. In 2013 is door de gemeenten besloten de tweede tranche aan het RIF toe te voegen. Deze 

tranche bestaat uit een aanvullende bijdrage van 37,5 miljoen euro voor het realiseren van de Rijnland 

Route en een verlenging van het RIF tot en met het jaar 2024. 
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Alleen de gemeenten die in 2008 deel uitmaakten van Holland Rijnland betalen mee aan het RIF. 

Voor de gemeente Kaag en Braassem geldt daarom dat zij alleen meebetalen voor het gebied van de 

voormalig gemeente Alkemade. De gemeenten Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn zijn geen 

onderdeel van het RIF.  

 

Kaag & Braassem 3.319.785 368.865 3.688.650                             

Hillegom 3.871.143 430.127 4.301.270                             

Katwijk 24.506.333 1.764.337 26.270.670                           

Leiden 44.062.568 3.076.652 47.139.220                           

Leiderdorp 5.894.172 571.022 6.465.194                             

Lisse 3.686.103 409.567 4.095.670                             

Noordwijk 5.268.132 585.348 5.853.480                             

Noordwijkerhout 3.407.922 378.658 3.786.580                             

Oegstgeest 3.607.920 400.880 4.008.800                             

Teylingen 6.587.145 731.905 7.319.050                             

Voorschoten 5.151.780 572.420 5.724.200                             

Zoeterwoude 1.480.950 164.550 1.645.500                             

Subtotaal 110.843.953 9.454.331 120.298.284                         

rentecorrectie 411.021 45.669 456.690                                 

Totaal 111.254.974 9.500.000                         120.754.974 

Gemeenten Bijdrage t/m 2016 Bijdrage 2017  Bijdrage t/m 2017 

 
Tabel 6 Bijdrage Regionaal Investeringsfonds per gemeente tot en met 2017 

 

 Na een berekeningsfout is de bijdrage van Zoeterwoude naar beneden bijgesteld waardoor het totaal 

niet meer uitkomt op € 142,5 mln. Er vindt een correctie plaats gedekt vanuit eerdere rentebaten; 

 Katwijk en Leiden dragen, conform art 1, € 8.627.300 en € 16.372.700 extra bij voor de Rijnlandroute. 

De overige € 12.500.000 worden door alle deelnemende gemeenten bijeen gebracht door de bijdrage 

met twee jaar te verlengen. Leiderdorp draagt in 2015 een extra bijdrage af voor de Rijnlandroute. 

 

 


