
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Jaarstukken 2016 van Holland Rijnland 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Basistaak 

3. Regionaal belang Inzicht in de behaalde resultaten en de financiën 
die daarmee gemoeid zijn. 
 

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

13-04-2017 
 
10-05-2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
21-06-2017 

5. Advies PHO Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en 
Middelen adviseert in te stemmen met de 
jaarstukken. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

- 

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

Het vaststellen van de jaarrekening en het 
jaarverslag 2016. 
Het rekeningresultaat vóór bestemming 
vaststellen op -€ 10.539. 

8. Inspraak x Nee 
   

9. Financiële gevolgen Het rekeningresultaat voor Holland Rijnland 
(exclusief TWO) bedraagt na bestemming -€ 
181.705.  
Het rekeningresultaat op het gedeelte van de  
TWO bedraagt na bestemming -€ 44.927. 
 
De gevolgen per gemeente staan in bijgevoegde 
verrekenstaat. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Wet gemeenschappelijke regelingen, Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling 
Holland Rijnland. 

 Eerdere besluitvorming: - 
 



 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 



 

Adviesnota AB (concept) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Onderwerp: Jaarstukken Holland Rijnland 2016  
 
 
 
1. De jaarstukken van 2016 van Holland Rijnland vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van de verklaring en het verslag van de accountant; 
3. Het resultaat van de jaarrekening vóór bestemming vast te stellen op €  -10.539; 
4. In te stemmen met het reserveren van € 268.500 voor het Cofinancieringsfonds; 
5. In te stemmen met het reserveren van € 67.000 voor de werkagenda Jeugdhulp; 
6. In te stemmen met de inzet van het positieve resultaat van de TWO van € 76.088 over 

het jaar 2015 als dekking voor het negatieve resultaat van het onderdeel TWO over 
2016 van € -123.015; 

7. In te stemmen met de verrekening van het resterende tekort van de TWO van € 
46.927 met de aan de TWO deelnemende gemeenten; 

8. In te stemmen met de inzet van het na de Turap resterende positieve resultaat van 
Holland Rijnland over het jaar 2015 van € 41.319 als dekking voor het negatieve saldo 
over het jaar 2016; 

9. Daarmee het uiteindelijke rekeningresultaat na bestemming vast te stellen op  € -
181.705; 

10. In te stemmen met de verrekenstaat bijdragen deelnemende gemeenten. 
 
 
Inleiding: 
Het Algemeen Bestuur is het gremium dat de jaarstukken van het voorgaande 
begrotingsjaar vaststelt (artikel 34 lid 3, Wet gemeenschappelijke regelingen). De wet 
stelt ook dat de jaarstukken van een gemeenschappelijke regeling binnen veertien dagen 
na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarvoor 
de jaarstukken gelden, bij de provincie moet zijn aangeboden. In bijlage I treft u de 
jaarstukken 2016 van Holland Rijnland.  Deze jaarstukken betreffen de periode van 
1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. 
 
Beoogd effect: 
Een tijdige vaststelling door het Algemeen Bestuur van de jaarstukken 2016. 
 

Argumenten:  
1, 2, 3 Voldoen aan wettelijke verplichtingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, 
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de 
Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, 
4, 5  gereserveerde en gedeeltelijk verplichte middelen behouden voor zowel het 
Cofinancieringsfonds als de Werkagenda Jeugd,  

Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 21 juni 2017  
Tijd: 20.00-23.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Katwijk 
Agendapunt:  
Kenmerk:  



 

6, 7 de meerkosten toerekenen aan de afnemers van de TWO, 

8, 9, 10. om uiteindelijk de reguliere bijdrage van gemeenten over 2016.  

 

Toelichting op het resultaat 
Holland Rijnland heeft zich in 2016 verder ontwikkeld als flexibele netwerkorganisatie. Er 
zijn inhoudelijk mooie resultaten geboekt, maar de transitie gaat niet zonder (financiële) 
slag of stoot. 2016 was voor Holland Rijnland in financieel opzicht zoals verwacht een 
moeilijk jaar. 
Het resultaat van het jaar 2016 is vóór bestemming vastgesteld op  €  -10.539. Er zijn 
uiteenlopende redenen voor een negatief resultaat zoals: 

 de bezuinigingstaakstelling van circa 1 miljoen euro; 
 de opgave om weggevallen rentebaten te compenseren 
 de latere hosting van bedrijfsvoeringstaken (1 juli in plaats van 1 januari 2016); 
 de transitiekosten die met de hosting zijn gemoeid. 

Opgemerkt wordt dat op de bedrijfsvoering van de TWO jeugdhulp een tekort is ontstaan 
van €123.000. Dit tekort wordt buiten de reguliere gemeentelijke bijdragen verrekend met 
de programmagelden Jeugdhulp van de deelnemende gemeenten. 

Voor zowel het Cofinancieringsfonds als de Werkagenda Jeugd zijn middelen 
gereserveerd en gedeeltelijk verplicht maar nog niet uitgegeven. Het algemeen bestuur 
wordt voorgesteld deze gelden voor deze doelen gereserveerd te houden. Dat leidt tot het 
volgende financiële beeld: 

Resultaat voor bestemming inclusief TWO - 10.539 
Aanvullen tekort Jeugdhulp 123.015 
Resultaat voor bestemming exclusief TWO 112.476 
Reserveren Cofinanciering - 268.500 
Reserveren Werkagenda Jeugdhulp -67.000 
Resultaat -223.024 
Inzet restant reserve positief resultaat 2015 41.319 
Resultaat na bestemming -181.705 

Het tekort komt daarmee € 223.024 hoger uit dan in de tussenrapportage gemeld. In de 
algemene reserve die is gevoed uit het positieve resultaat uit 2015, resteert na de inzet 
van 148.000 bij de Turap nog een saldo van € 41.319. Als we deze ruimte benutten 
resteert voor de reguliere bijdrage aan Holland Rijnland nog te dekken bedrag van € 
181.705. 

Het tekort op het onderdeel TWO wordt voor een belangrijk gedeelte veroorzaakt door de 
kosten voor de eindverantwoording over 2015 die in 2016 zijn afgerekend. Dat heeft in 
2015 geleid tot een positief saldo van € 76.088 maar in 2016 bijgedragen aan een 
negatief resultaat. Het positieve saldo uit 2015 is nog beschikbaar en kan worden ingezet 
voor het tekort op het jaar 2016. Er resteert dan nog een te verrekenen bedrag met de 
gemeenten die deelnemen aan de TWO van € 46.927. 

 

 

 



 

Verrekenstaat bijdragen gemeenten 
Hieronder de verrekenstaat bijdragen gemeenten. De staat is als volgt opgebouwd: 
 
De verdeling van de reguliere bijdrage wordt gecorrigeerd voor de werkelijke aantallen 
inwoners per 1-1-2016 (inde begroting 2016 was deze gebaseerd op de cijfers per 1-1-
2015). Het tekort over de reguliere bijdrage is verdeeld op basis van het aantal inwoners 
per 1-1-2016. Het tekort op de TWO is verdeeld op basis van de verdeelsleutel 2016. 
 

       
Aantal in- 
woners CBS  
1-1-2016 

Verdeelsleutel 
TWO 2016 

correctie 
aantallen  

2016 

Regulier 
negatief 
resultaat 

TWO 
negatief 
resultaat 

Totaal 
verrekenen 

met 
gemeente 

Alphen ad Rijn 107.960 24,6% -1.679 35.446,88 11.537 45.305,63 

Hillegom 21.089 3,7% -1.294 6.924,22 1.743 7.373,40 

Kaag & Braassem 26.108 3,1% 525 8.572,13 1.456 10.553,23 

Katwijk 64.239 12,2% 2.781 21.091,81 5.719 29.592,11 

Leiden 122.561 24,0% 1.972 40.240,88 11.261 53.473,98 

Leiderdorp 26.968 5,0% -1.013 8.854,50 2.360 10.201,63 

Lisse 22.606 3,3% -1.170 7.422,31 1.571 7.823,81 

Nieuwkoop 27.433 4,6% 1.093 9.007,17 2.169 12.269,06 

Noordwijk 25.760 3,7% 56 8.457,87 1.725 10.238,18 

Noordwijkerhout 16.140 2,8% -681 5.299,30 1.316 5.933,95 

Oegstgeest 23.209 3,8% 445 7.620,29 1.792 9.857,10 

Teylingen 36.013 7,5% 961 11.824,27 3.538 16.323,58 

Voorschoten 25.211   -987 8.277,62   7.290,64 

Zoeterwoude 8.119 1,6% -1.009 2.665,74 739 2.395,70 

Totaal 553.416 100% 0 181.705 46.927 228.632 

 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 Preventief toezicht 
Als de provincie Zuid-Holland niet voor 15 juli 2017 de jaarstukken 2016 heeft ontvangen, 
komt Holland Rijnland onder preventief toezicht te staan. Door de vaststelling wordt dat 
vermeden. 
 
Financiën:  
Verwerkt in de jaarstukken 2016. 
 
Communicatie: 
De volgende instanties ontvangen een ondertekend exemplaar van de jaarstukken: 
 Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland 
 accountantskantoor Publiek Belang Accountants 
 het Centraal Bureau voor de Statistiek 
 ondernemingsraad Holland Rijnland 
 archief Holland Rijnland 

 
Evaluatie: n.v.t. 
 
Bijlagen: 



 

1. De jaarstukken 2016 van Holland Rijnland. 
2. Controleverklaring Publiek Belang Accountants 
 

Vergadering Holland Rijnland 
Algemeen Bestuur 

Besluit 


