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4 Paragrafen 

 

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland beschikt niet over vrije reserves. De deelnemende 

gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling geheel gezamenlijk verantwoordelijk 

voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en voor mogelijke tekorten of financiële 

tegenvallers. Dit betekent dat Holland Rijnland geen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit 

hoeft te hebben (zie kader). 

 

De deelnemende gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de 

begroting van Holland Rijnland door middel van de begroting, de tussenrapportage (turap) en de 

jaarrekening. Eventuele risico’s worden daarin aangegeven. De gemeenten worden in staat geacht op 

basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Deze eventuele 

risico’s kunnen betrokken worden in het geheel van de door de gemeente gelopen risico’s. Uit dit 

oogpunt is er geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden. 

 

 

Risico’s uit reguliere bedrijfsvoering 

Elke organisatie kent risico’s uit reguliere bedrijfsvoering. Zo ook Holland Rijnland. Oorzaken hiervan 

kunnen gelegen zijn in onder meer: 

 Debiteurenbeheer 

 Subsidiestromen derden 

 Personeelskosten 

 Ziektekosten 

 Automatisering 

 

Er zijn processen ingericht om deze risico’s zoveel als mogelijk te beperken. De maximale omvang 

van eventueel optreden risico’s worden geraamd op € 100.000 (1% van de lasten, afgerond) 

 

Bijzonder risico 

Bij het afronden van deze begroting zijn er nog boventallige medewerkers in dienst. Het is mogelijk dat 

in 2017 nog kosten worden gemaakt voor het begeleiden van werk naar werk van deze medewerkers. 

Tot en met 2016 werden deze kosten betaald uit de Reserve frictie- en transitiekosten. Naar 

 

Weerstandsvermogen 

Het vermogen van Holland Rijnland om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen.  

 

Risico’s 

Onder risico's worden verstaan alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet 

tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het 

balanstotaal of de financiële positie. 
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verwachting is deze reserve eind 2016 volledig gebruikt. In 2017 is er daarom geen budget voor 

eventuele begeleidingskosten. De maximale omvang van dit risico wordt geraamd op € 50.000. 

 

Financiële kengetallen 

 

Het BBV schrijft voor dat met ingang van dit jaar enkele kengetallen in begroting en jaarrekening 

worden opgenomen die kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen 

staan in onderstaande tabel. 

 

Begroting 2017

Jaarrekening 

2015

Begroting 

2016

Begroting 

2017
Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

netto schuldquote -24,4% -28,1% -27,2% -27,9% -27,9% -27,9%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 

verstrekte geldleningen
-24,4% -28,1% -27,2% -27,9% -27,9% -27,9%

solvabiliteitsratio 4,3% 3,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%

structurele exploitatieruimte € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Verloop kengetallen

Tabel 34 Financiële kengetallen 

 

Ter toelichting het volgende: 

 

Netto schuldquote: De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte 

van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de 

exploitatie. De quote is negatief. Dit betekent dat de eigen middelen hoger zijn dan de schuldenlast. 

 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen: Holland Rijnland leent geen 

gelden uit. Derhalve is deze schuldquote gelijk aan de vorige. 

 

Solvabiliteitsratio: Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de provincie of gemeente in staat is 

aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het getal geeft de verhouding tussen het eigen 

vermogen (reserves) en de schulden. Holland Rijnland heeft geen algemene reserve en slechts 

beperkt bestemmingsreserves. Vandaar dat dit getal zeer laag is.  

 

Structurele exploitatieruimte: Holland Rijnland wordt volledig gefinancierd door de deelnemende 

gemeenten. In die zin is er geen sprake van structurele exploitatieruimte. 

 

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

 

De enige kapitaalgoederen die het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in bezit heeft is de 

inventaris, bestaande uit meubilair en automatiseringstoepassingen. Op deze zaken wordt 

afgeschreven. Het orgaan beschikt niet over (egalisatie-)reserves voor vervangingen. Kleine 

aanschaffingen vinden binnen de begroting plaats. Grote vervangingen vergen een extra krediet 

waarvoor een voorstel wordt gedaan aan het Algemeen Bestuur.  
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4.3 Financiering 

 

De exploitatietekorten van het samenwerkingsorgaan worden gefinancierd door de veertien 

deelnemende gemeenten. Op basis van de vastgestelde begroting wordt de geraamde gemeentelijke 

bijdrage als voorschot in rekening gebracht. Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt tevens de 

definitieve bijdrage over het betreffende jaar vastgesteld. Zo spoedig mogelijk daarna vindt er een 

afrekening plaats met de gemeenten. De begrote bijdragen worden in januari en juli in rekening 

gebracht. In de loop van 2016 zal een voorstel worden gemaakt voor een ander betalingsschema. 

Daarnaast zijn er geldstromen van ministeries en provincie waarvan de bedragen worden 

doorgesluisd naar de betreffende instanties. 

 

Kasgeld 

Tijdelijke overschotten worden in verband met het schatkistbankieren (zie kader) uitgezet bij de 

schatkist. Dit gebeurt in daggeld of in deposito’s. Tijdelijke tekorten komen sporadisch voor en zijn 

slechts van korte duur. Hiervoor wordt dan gebruik gemaakt van de kredietlimiet (rood staan) van de 

BNG-bank.  

 

Leningenportefeuille  

Het samenwerkingsverband beschikt niet over een leningenportefeuille. 

 

Liquiditeitenplanning 

Gelet op de bevoorschottingsregeling met de deelnemende gemeenten en het regelmatige 

uitgavenpatroon is er geen liquiditeitenplanning opgesteld.  

 

In- en externe ontwikkelingen 

Er zijn geen interne of externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de 

treasury-organisatie, het risicoprofiel, de financiële posities, de vermogenswaarden en/of de 

geldstromen. Deze worden ook niet verwacht.  

 

Risicobeheer 

Treasury dient uitsluitend de publieke taak en het beheer van de uitzettingen is prudent. Er wordt ruim 

voldaan aan de kasgeldlimiet, er zijn geen geldleningen en de kasgeldoverschotten worden tijdelijk 

uitgezet bij de Schatkist. 

 

Renterisico’s 

Vanwege de zeer beperkte financieringsbehoeften en het prudent wegzetten van overtollige 

kasgeldmiddelen is het renterisico gering. Holland Rijnland is geen vaste geldleningen aangegaan. 

Het samenwerkingsorgaan voldoet dan ook aan de renterisiconorm. 

 

Financieringsrisico’s 

Omdat de gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van het 

samenwerkingsorgaan en zich verplicht hebben de tekorten in zijn geheel gezamenlijk te dragen, zijn 

er geen financieringsrisico’s. 
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Kasgeldlimiet 

Het samenwerkingsorgaan is steeds gedurende vele jaren binnen de kasgeldlimiet gebleven. De 

verwachting is ook dat dit ook voor de komende jaren zal blijven gelden. In de volgende tabel staat 

een prognose van de kasgeldlimiet in 2017. 

 

 

Omvang begroting per 1 januari 2017 = € 18,8 mln.                                                                                                                               

Bedragen in € per kwartaal x1000 

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

1. Toegestane kasgeldlimiet     

in %  8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 

in €  1.547 1.547 1.547 1.547 

2. Omvang vlottende schuld     

Opgenomen gelden <1 jaar 0 0 0 0 

Schuld in rekening-courant 0 0 0 0 

Gestorte gelden door derden <1 jaar 0 0 0 0 

Overige geldleningen niet zijnde 

vaste schuld 

0 0 0 0 

3. Vlottende kasgeldmiddelen     

Contante gelden in kas 0 0 0 0 

Tegoeden in rekening-courant 24.700 24.100 23.500 22.900 

Overige uitstaande gelden <1 jaar 0 0 0 0 

Toets kasgeldlimiet     

4. Totaal netto vlottende schuld  

(2-3) 

-24.700 -24.100 -23.500 -22.900 

Toegestane kasgeldlimiet (1) 1.547 1.547 1.547 1.547 

Ruimte (+)/Overschrijding (-1); (1-4) 26.247 25.647 25.047 24.447 

 

Meerjarenprognose 

Op basis van de meerjarenbegroting is de inschatting dat Holland Rijnland ook de komende jaren 

geen geldleningen hoeft aan te gaan. Een renterisico vaste schuld is dan ook niet aanwezig.  

 

4.4 Bedrijfsvoering 

 

Voor de bedrijfsvoering is 2017 het eerste volledige jaar waarin Holland Rijnland werkt op de nieuwe 

manier die is ingezet met het transitieproces #Kracht15. Holland Rijnland werkt met minder inzet van 

mensen, in een gewijzigde rol. De organisatie heeft geïnvesteerd in de kwaliteit van de dienstverlening 

door de introductie van competentiemanagement, verbeterde rapportagestructuren en het 

optimaliseren van de control-functie. In 2017 wordt deze werkwijze verder doorgezet. 

 

Organisatie Holland Rijnland 

De bedrijfsvoeringstaken ICT, HRM, facilitaire zaken, financiën, juridische zaken en inkoop worden 

uitgevoerd door Servicepunt 71. De organisatie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen (zie 

figuur 34): 

 Strategische eenheid. 

 Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). 
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Algemeen Bestuur 

Dagelijks Bestuur 

Secretaris-

directeur 
(1 fte) Bedrijfsbureau 

(12,95 fte) 
Concern-control 

(0,5 fte) 

Regionaal Bureau 

Leerplicht 
(22,92 fte) 

Strategische 

eenheid 
(12,7 fte) 

Bureau 

Opdrachtgeverschap 

Jeugdhulp (11,73 fte) 

 Bedrijfsbureau (inclusief Urgentiecommissie, Verkeersveiligheid, Regiotaxi en DIV). 

 Bureau Opdrachtgeverschap Jeugdhulp. 

 

De besluitvorming over de vorming van het Bureau Opdrachtgeverschap Jeugdhulp vindt gelijktijdig 

plaats met die over deze begroting. Op dit punt maken wij een voorbehoud. 

 

De leiding van de organisatie ligt bij de secretaris-directeur. Concerncontrol adviseert de secretaris-

directeur maar is een zelfstandige functie die uit de lijnorganisatie is gehaald vanwege de 

onafhankelijke positie die gewenst is ten opzichte van de lijnorganisatieonderdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 1 Organisatie-inrichting Holland Rijnland 
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Rekening 2014 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Salarissen 4.233.458 4.409.330 4.144.416 3.853.814 3.853.814 3.853.814

Reis-/verblijfkosten 22.197 25.360 23.530 23.530 23.530 23.530

Woon-/werkverkeer 83.360 76.390 70.420 70.420 70.420 70.420

Opleidingskosten 67.326 115.610 124.380 124.380 124.380 124.380

Overige personeelskosten 95.124 44.930 41.500 41.500 41.500 41.500

Personeelkosten 4.501.464 4.671.620 4.404.246 4.113.644 4.113.644 4.113.644

Inhuur 1.985.756 0 1.358.556 1.358.556 1.358.556 1.358.556

Abonnementen en contributies 15.821 11.140 11.140 11.140 11.140 11.140

Personele kosten 77.384 104.820 9.980 9.980 9.980 9.980

Automatiseringskosten 163.313 56.624 59.960 59.960 59.960 59.960

Huisvestingskosten 482.086 507.180 235.740 235.740 235.740 235.740

Apparaatskosten 230.099 262.832 847.490 789.490 789.490 789.490

Investerings- en financieringsstaat 59.976 82.965 32.330 32.330 32.330 32.330

Directe kosten 3.014.435 1.025.560 2.555.196 2.497.196 2.497.196 2.497.196

Lasten 7.515.899 5.697.180 6.959.442 6.610.840 6.610.840 6.610.840

Overige ontvangsten 335.831 116.470 118.624 0 0 0

Directe ontvangsten 273 0 0 0 0 0

Baten 336.104 116.470 118.624 0 0 0

Totaal Werkorganisatie -7.179.795 -5.580.710 -6.840.818 -6.610.840 -6.610.840 -6.610.840

Tabel 35 Begroting werkorganisatie 

 

 De post inhuur heeft alleen betrekking op het bureau opdrachtgeverschap jeugd. 

 Personele kosten vallen voor een groot deel in de hosting. De raming is daardoor lager. 

 De verhuizing van 3 naar 1 etage in het kantoorpand betekenen lagere huur- en overige 

huisvestingskosten. 

 De verhoging van de apparaatskosten met ongeveer € 580.000 houden verband met de 

hosting. Enerzijds konden ramingen verlaagd worden, anderzijds zijn in 2017 de kosten van 

de hosting hier geraamd en niet meer in het Programma bestuur en middelen. 

 De hosting heeft ook vervroegde afschrijvingen in 2016 tot gevolg. Daardoor is de raming voor 

de investerings- en financieringsstaat lager. 

 Voor 2017 is nu één detacheringsovereenkomst bekend. Deze loopt tot en met eind 2017 en 

is geraamd onder overige ontvangsten. 

 

4.5 Verbonden partijen 

 

In deze paragraaf vindt u met welke partijen het samenwerkingsorgaan bestuurlijke en financiële 

belangen heeft. Dit betreffen deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, 

stichtingen en verenigingen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur van een 

participatie of het hebben van stemrecht. Het samenwerkingsorgaan is niet aan andere organen 

verbonden, maar participeert wel in diverse overlegorganen. 
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4.6 Btw-compensatiefonds 

 

Een gemeenschappelijke regeling in de vorm van dit samenwerkingsorgaan wordt niet in de BTW-

heffing betrokken. De BTW blijft dan voor de gemeenschappelijke regeling een kostenpost. Alleen een 

gemeenschappelijke regeling die op de prestaties een winsttoeslag oplegt en daardoor doet aan 

vermogensvorming, heeft recht op aftrek van BTW. Dit laatste is niet van toepassing voor Holland 

Rijnland. Voor de begroting van het Holland Rijnland is er dan ook niets veranderd. Evenals 

voorgaande jaren zijn alle lasten geraamd inclusief BTW. 

 

Met ingang van 1 januari 2003 hebben provincies en gemeenten te maken met het BTW 

compensatiefonds. Per individuele gemeente wordt een opgave verstrekt over welke voorbelasting 

compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende gemeente. De deelnemende 

gemeente kan deze kosten dan meenemen met de opgave voor het BTW compensatiefonds.  

 

Hierna is een overzicht weergegeven van de te verwachten doorschuif-BTW in 2017. 

 

Verdeling BTWCF Totaal

BTW

Algemeen 14 

gemeenten

Leerplicht 12 

gemeenten obv 

leerlingen

Leerplicht 12 

gemeenten obv 

inwoners

Regionale 

bezwaar-

commissie 

urgentie

13

gemeenten

Jeugdhulp

13

 gemeenten

Raming inclusief BTW 5.074.008 2.898.505 130.900 22.500 212.500 1.809.603

Raming compensabele BTW 860.725 503.046 22.718 3.905 36.880 294.175

Alphen ad Rijn 179.782 98.296 0 0 7.423 74.063

Hillegom 32.556 19.313 1.163 198 1.459 10.422

Kaag & Braassem 37.595 23.654 1.501 243 1.786 10.410

Katwijk 103.281 58.241 4.038 599 4.398 36.005

Leiden 194.448 111.262 5.304 1.144 8.403 68.336

Leiderdorp 43.683 24.578 1.528 253 1.856 15.468

Lisse 33.645 20.629 1.261 212 1.558 9.984

Nieuwkoop 42.270 24.817 1.307 0 1.874 14.273

Noordwijk 35.296 23.435 0 241 1.770 9.851

Noordwijkerhout 24.087 14.702 921 151 0 8.313

Oegstgeest 36.548 21.048 1.453 216 1.590 12.241

Teylingen 57.572 32.626 2.266 335 2.464 19.881

Voorschoten 26.525 23.019 1.531 237 1.738 0

Zoeterwoude 13.437 7.426 444 76 561 4.929

Tabel 36 BTW compensatiefonds 
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