
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Jaarstukken 2016 van Holland 

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 Algemeen Bestuur te adviseren in te stemmen 
met de jaarstukken 2016. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

- 

7. Essentie van het voorstel  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 PHO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Onderwerp: Jaarstukken Holland Rijnland 2016  
 
 
Beslispunten: 
Het Algemeen Bestuur te adviseren: 
 
1. De jaarstukken van 2016 van Holland Rijnland vast te stellen; 
2. Het resultaat van de jaarrekening vóór bestemming vast te stellen op €  -10.539; 
3. In te stemmen met het reserveren van € 268.500 voor het Cofinancieringsfonds; 
4. In te stemmen met het reserveren van € 67.000 voor de werkagenda Jeugdhulp; 
5. 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; 

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

7. 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; 

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

9. 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 4c 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, Voldoen aan wettelijke verplichtingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, het 
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de 
Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, 

Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen 
Datum: 10 mei 2017  
Tijd: 15.15-16.45 uur 
Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest 
Agendapunt: 04 
Kenmerk:  
Auteur: F. Hulst 



 

3, 4  gereserveerde en gedeeltelijk verplichte middelen behouden voor zowel het 
Cofinancieringsfonds als de Werkagenda Jeugd,  
5, 6 de meerkosten toerekenen aan de afnemers van de TWO, 

7, 8, 9. om uiteindelijk de reguliere bijdrage van gemeenten over 2016 vast te stellen en 

te verrekenen. 

 

Toelichting op het resultaat 
Zie AB-voorstel 
 
Verrekenstaat bijdragen gemeenten 
Zie AB-voorstel 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
Zie AB-voorstel 
 
Financiën:  
Zie AB-voorstel 
 
Communicatie: 
Zie AB-voorstel 

 
Evaluatie: n.v.t. 
 
Bijlagen: 
1. AB-voorstel vaststelling jaarstukken 2016 van Holland Rijnland, 21 juni 2017 
2. De jaarstukken 2016 van Holland Rijnland. 
 


