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1 Inleiding

1.1 Algemene beschouwing
Na een turbulent 2015, waarin we de transitie van Holland Rijnland doorvoerden, kenmerkt 2016
zich als een jaar waarin we in de regio weer samen bouwen en werken aan de inhoud en projecten.
De bedrijfsvoering is ondergebracht bij het Servicepunt71. Natuurlijk moet de nieuwe manier van
werken nog inbedden en staat nog niet elk nieuw programma direct als een huis. Toch zijn er door de
inspanning van alle gemeenten regionaal een aantal mooie resultaten geboekt.

Wanneer het over Holland Rijnland gaat, dan is vaak de flexibele netwerkorganisatie en de
Inhoudelijke Agenda van de veertien samenwerkende gemeenten onderwerp van gesprek. Het
grootste deel van de organisatie (75%) houdt zich echter bezig met uitvoerende taken. En dat doet
ze met mooie resultaten! Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), ons grootste organisatieonderdeel,
realiseerde afgelopen jaar hun beleidsdoelstellingen. Hun jaarverslag werd dan ook zeer positief
ontvangen door het Algemeen Bestuur.

De inzet van de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap (TWO) Jeugdhulp leidde er
toe dat geen enkele gemeente een onthouding van verklaring ontving van de accountant op de
jaarrekening 2015; een bijzonder feit in Nederland. Ook gaven we verdere uitvoering aan de
Regiotaxi, het actieprogramma Verkeersveiligheid en de ondersteuning van de urgentiecommissie
Woonruimteverdeling. Natuurlijk is er op al deze dossiers nog ruimte voor verbetering. De komende
periode zetten we ons hier weer voor in.

We werken er hard aan om deze successen beter over het voetlicht te brengen via onze vernieuwde
website, themagerichte publicaties en Themacafés. Van de Themacafés merken we dat deze zeer
gewaardeerd worden. Deze lijn zetten we dan ook actief door naar 2017.

De veranderde rol van de flexibele netwerkorganisatie Holland Rijnland had effect op de bereikte
resultaten. Natuurlijk werden er concrete projecten gerealiseerd binnen een aantal nog lopende
trajecten, zoals het Groenprogramma, het fietsknooppuntennetwerk en de infrastructuurprojecten
uit het Regionaal Investeringsfonds. Op een groot deel van de Inhoudelijke Agenda komt die
concreetheid nog. Er is een aantal nieuwe thema’s geagendeerd waarin wij samenwerken met
de gemeenten, subregio’s en andere samenwerkingspartners (Triple Helix) om te komen tot
actieprogramma’s, uitvoeringsagenda’s, et cetera.

Holland Rijnland vervult hierin wisselend de rol van procesregisseur, initiatiefnemer en aanjager. De
beleidsexpertise en inhoudelijke capaciteit komt echter primair vanuit de gemeenten. Deze halen we
op vanuit onze platformfunctie (portefeuillehoudersoverleggen, ambtelijke overleggen) en zetten we in
op gezamenlijke werkprogramma’s. De inbedding van deze nieuwe manier van samenwerken vraagt
echter tijd.

Veel van de maatschappelijk-economische vraagstukken (zoals energietransitie, woonvormen voor
bijzondere doelgroepen) zijn multidisciplinair en vragen om een andere rol van de overheid. Daarvoor
zetten wij het benodigde netwerk op met samenwerkingspartners. Op een aantal dossiers zijn daarin
mooie stappen gezet. Denk hierbij aan de Werkagenda Jeugd, waarin we intensief samenwerken met
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de gemeenten in meerdere actielijnen om de gewenste transformatie rond de Jeugdhulp te bereiken.
Hierbij leggen we ook koppelingen met andere organisatieonderdelen van Holland Rijnland zoals de
TWO en het RBL.

De opzet van een regionaal uitvoeringsprogramma Energie (in samenwerking met het
hoogheemraadschap Rijnland, de omgevingsdiensten, gemeenten en de provincie) zien we als een
ander voorbeeld van de nieuwe manier van samenwerken. Dit leidt in juni 2017 tot een Regionaal
Energieakkoord, waarin naast een gezamenlijke ambitie, ook een concrete route wordt vastgelegd.

Verder richtten we het afgelopen jaar een nieuw cofinancieringsfonds in. Dit leidde al direct tot een
eerste succes. Mede dankzij de inzet en financiële inbreng vanuit Holland Rijnland werd de nieuwe
MBO-vakopleiding “Instrumentation for Space” opgezet met de Leidse Instrumentenmakersschool
(LiS). Hiermee komen we tegemoet aan de regionale vraag vanuit het bedrijfsleven die nodig is om de
vestigingsvoorwaarden voor de topsector te vervullen. Onze bijdrage van totaal €100.000,- leidde tot
een totaalinvestering vanuit het bedrijfsleven en het ministerie van OCW van meer dan €1,6 miljoen.
De komende periode verwachten wij meer initiatieven vanuit dit fonds te kunnen steunen.

Qua organisatie is er, zoals gezegd, weer stabiliteit gekomen. Begin 2016 verhuisde de organisatie
van twee verdiepingen naar één verdieping en startten we met flexwerken. Het aantal boventalligen
nam af door plaatsing of detachering bij gemeenten en een enkel vroegpensioen. Alle boventalligen
worden begeleid in een van werk-naar-werktraject volgens het sociaal plan.

Daarnaast is de overgang van de bedrijfsvoering naar het Servicepunt71 verder geïmplementeerd.
Ook dit vraagt om gewenning.

Aan het eind van het jaar is een begin gemaakt met strategische personeelsplanning en verdere
organisatieontwikkeling.

1.2 Leeswijzer
In het vervolg van dit hoofdstuk leest u het rekeningresultaat, stemverhoudingen van het algemeen
bestuur voor de deelnemende gemeenten en de samenstelling van het dagelijks bestuur. In hoofdstuk
2 vindt u de inhoudelijke verantwoording per programma, voor de inhoudelijke agenda is deze
uitgesplitst naar de verschillende thema’s.

Per thema wordt aangegeven wat men in 2016 heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en welke kosten
daarmee gemoeid waren. In de parafen "Wat heeft dat gekost" verklaren wij de verschillen wanneer
de baten of lasten meer afwijken dan €25.000 ten opzichte van de begroting na wijziging bij de
Tussenrapportage 2016.

Leeswijzer financiële tabellen:
• Directe personeelskosten: kosten inhuur derden die rechtstreeks ten laste van projecten in de

programma’s komen;
• Directe kosten: kosten voor leveringen, goederen en diensten die rechtstreeks ten laste van

projecten in de programma’s komen;
• Kosten werkorganisatie: kosten voor personeel, huur gebouw e.d. die via toerekening van uren

verdeeld worden over de projecten in de programma’s;
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• Directe baten: baten die rechtstreeks ten gunste van projecten in de programma’s komen. Het gaat
voornamelijk om subsidies van Rijk en provincie of bijvoorbeeld leges;

• Gemeentelijke bijdragen: Reguliere inwonerbijdrage, bijdrage voor de TWO Jeugdhulp en Frictie en
Transitie.

Er zijn aparte paragrafen gewijd aan de TWO Jeugdhulp en het programma Frictie- en transitiekosten.

Onder het kopje paragrafen komt de bedrijfsvoering aan bod middels de thema’s die door het BBV
worden aangedragen, zoals onder andere het weerstandsvermogen, kapitaalgoederen, PIOFACH
en het BTW compensatiefonds. De jaarrekening is opgenomen in hoofdstuk 4, met de balans, de
toelichting op de balans en het overzicht van baten en lasten en de SISA verantwoording. De overige
staten en overzichten zijn opgenomen in de bijlagen.

1.3 Rekeningresultaat en bijdragen gemeenten
Al met het vaststellen van de jaarrekening 2015 was duidelijk dat 2016 voor Holland Rijnland in
financieel opzicht een moeilijk jaar zou worden. Bovenop een bezuinigingstaakstelling van circa
€1 miljoen, lag er de opgave om weggevallen rentebaten te compenseren. Het feit dat de hosting
van bedrijfsvoeringstaken pas vanaf 1 juli zou plaatsvinden in plaats van per 1 januari 2016 zorgde
voor hogere kosten dan geraamd. Ook de transitiekosten kosten die met de hosting zijn gemoeid,
zouden hoger uitkomen dan verwacht. Het positieve resultaat van de rekening 2015 (€189.000) werd
gereserveerd voor het opvangen van een mogelijk tekort over het jaar 2016.

Bij de tussenrapportage 2016, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 26 oktober 2016, sprak
Holland Rijnland de verwachting uit het jaar af te sluiten met een tekort van €148.632. Dit bedrag
is onttrokken aan het budget dat is gereserveerd voor het verwachte tekort en verwerkt in deze
jaarrekening. Waardoor nog een bedrag van €41.319 in de reserve voor het verwachte tekort overblijft.

De jaarrekening van Holland Rijnland bestaat in feite uit twee aparte onderdelen die elk een aparte
financiering kennen:

• Holland Rijnlands reguliere taken, gefinancierd uit de reguliere gemeentelijke bijdrage;
• TWO Jeugdhulp, de inkooporganisatie Jeugdhulp, gefinancierd uit de Jeugdhulpbudgetten.

Het resultaat van deze twee onderdelen samen komt uit op €10.539 negatief.

Resultaat Holland Rijnland

Het resultaat voor het onderdeel reguliere taken komt uit op €112.476 positief. Daarbij moeten we
ons realiseren dat hoewel er voor het cofinancieringsfonds, met een budget van €268.500, een
tweetal projecten is gehonoreerd, daar in 2016 nog geen uitgaven op zijn gedaan. Daarnaast is voor
de Werkagenda Jeugd door de gemeenten een aanvullende budget bijeen gebracht dat in deze
jaarrekening is opgenomen maar slechts gedeeltelijk is besteed.
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Resultaat TWO Jeugdhulp

De kosten voor de uitvoeringsorganisatie voor de inkoop van jeugdhulp zijn onderdeel van de
bedrijfsvoering van Holland Rijnland, maar worden apart in rekening gebracht bij de gemeenten die
hieraan deelnemen. De gemeenten brengen dit ten laste van hun eigen Jeugdhulpbudget.

Het gaat hier dus niet om de besteding van het totale uitvoeringsbudget (circa €100 miljoen). Over de
Jeugdhulpbudgetten wordt door Holland Rijnland wel een eindverantwoording opgesteld, maar het
resultaat wordt verwerkt in de jaarrekeningen van de individuele gemeenten.

De kosten van de TWO Jeugdhulp zijn €123.015 hoger uitgekomen dan begroot. Dit is voor een
belangrijk gedeelte veroorzaakt door het doorschuiven van de kosten voor de eindverantwoording
over 2015 naar het jaar 2016. Dat heeft in 2015 geleid tot een positief resultaat en veroorzaakt in
dit jaar een tekort. Daarnaast is in 2016 het berichtenverkeer voorbereid en geïmplementeerd. Met
het berichtenverkeer communiceert de TWO Jeugdhulp op een digitale en veilige manier met de
zorgaanbieders over de geleverde zorg en wordt de facturatie geautomatiseerd.

Resultaat en verdeling

Samengevat is het resultaat als volgt opgebouwd:

Resultaat op de reguliere taken €112.476

Resultaat op de uitvoeringskosten van TWO Jeugdhulp -€123.015

Resultaat generaal -€10.539

De verdeling over gemeenten zowel voor het tekort op de TWO Jeugdhulp als het resultaat van
Holland Rijnland wordt separaat aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

In de begroting 2016 zijn de gemeentelijke bijdragen gebaseerd op de inwoneraantallen en aantallen
leerlingen in 2015. In bijlage 6.1. zijn de gemeentelijke bijdragen opgenomen die zijn gecorrigeerd
voor de inwoneraantallen en aantallen leerlingen per 1-1-2016.
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1.4 Bestuur
De regio Holland Rijnland bestaat uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en
Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest,
Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Deze regiogemeenten worden vertegenwoordigd door de 34
leden van het Algemeen Bestuur.

Algemeen Bestuur en stemverhouding 2016

 gemeente Aantal AB leden Stem per lid totaal

1. Alphen aan den Rijn 3
 

2 x 16 stemmen
1 x 1 stem

33
 

2. Hillegom 2
 

1 x 5 stemmen
1 x 4 stemmen

9

3. Kaag en Braassem 2
 

1 x 5 stemmen
1 x 4 stemmen

9

4. Katwijk 2
 

1 x 11 stemmen
1 x 10 stemmen

21

5. Leiden 4
 

1 x 19 stemmen
1 x 18 stemmen
2 x 1 stem

39

6. Leiderdorp 2
 

1 x 5 stemmen
1 x 4 stemmen

9

7. Lisse 3
 

2 x 4 stemmen
1 x 1 stemmen

9

8. Nieuwkoop 3
 

2 x 4 stemmen
1 x 1 stemmen

9

9. Noordwijk 2
 

1 x 5 stemmen
1 x 4 stemmen

9

10. Noordwijkerhout 2
 

Ieder 3 stemmen 6

11. Oegstgeest 2
 

1 x 5 stemmen
1 x 4 stemmen

9

12. Teylingen 3
 

1 x 6 stemmen
1 x 5 stemmen
1 x 1 stem

12

13. Voorschoten 2
 

1 x 5 stemmen
1 x 4 stemmen

9

14. Zoeterwoude 2
 

1 x 2 stemmen
1 x 1 stemmen

3

  Totaal 34  186

 Het Algemeen Bestuur heeft in het verslagjaar op 23 maart, 6 juli, 26 oktober en 14 december
vergaderd. Op 1 januari is de 7e algehele herziening van de Gemeenschappelijke regeling in werking
getreden.
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Voor elke vergadering van het Algemeen Bestuur wordt een Portefeuillehoudersoverleg gehouden
dat bestaat uit wethouders en/of burgemeesters. In deze vergaderingen wordt het Dagelijks Bestuur
geadviseerd onder meer over de onderwerpen op de agenda van het Algemeen Bestuur. In andere
gevallen adviseert het portefeuillehouders overleg aan de colleges en vormen ze een platform
voor kennisdeling. Er zijn de volgende Portefeuillehouders overleggen: Bestuur en Middelen,
Economie, Leefomgeving (Ruimte en Verkeer & Vervoer) en Maatschappij (Sociale Agenda). In 2016
vergaderden de portefeuillehouders vier keer met uitzondering van het portefeuillehouders overleg
Maatschappij. Zij vergaderden twaalf keer. De hogere frequentie hangt vooral samen met de vele
vragen op het terrein van Jeugd die de aandacht vroegen.

De constructie van de regiomiddag is in 2016 doorgezet, met enkele aanpassingen in de wijze van
programmeren. De vorm blijkt nog steeds niet optimaal en in 2017 zal hier verder nog aandacht aan
gegeven worden.

De reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur is een keer per veertien dagen op donderdag in
het regiokantoor.

In de samenstelling van het Dagelijks Bestuur is er een wijziging geweest door het vertrek van de
leden Jos Wienen en Trudy Veninga, beiden per 15 september. In de vergadering van het Algemeen
Bestuur van 26 oktober zijn twee nieuwe leden verkozen: Frans Buijserd en Evert Jan Nieuwenhuis.

H.J.J. Lenferink voorzitter en portefeuillehouder Algemeen Bestuurlijke Zaken

J. Wienen vicevoorzitter, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en
Wonen (tot 15 september)

E.J. Nieuwenhuis portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen (per 26
oktober)

T. Hoekstra portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Economie

K. den Ouden portefeuillehouder Natuur en Landschap

A.L. van Kempen portefeuillehouder Verkeer en Vervoer

G. Veninga portefeuillehouder Middelen (tot 15 september)

F. Buijserd portefeuillehouder Middelen (per 26 oktober)

R.A. van Gelderen portefeuillehouder Sociaal Domein

 


