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3 Jaarverslag Paragrafen

3.1 Paragrafen
3.1.1 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 Tussentijdse rapportage (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.

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.

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 / datalek

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 (afgerond), zijnde 1% van de begrote
lasten.
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Financiële kengetallen
Het BBV schrijft voor dat met ingang van het jaar 2016 enkele kengetallen in de jaarrekening worden
opgenomen die kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen staan in
onderstaande tabel.

Jaarverslag jaar 2016 Verloop van de kengetallen 

Kengetallen: Jaarrekening 2015 Begr.2016 Jaarrekening 2016

Netto schuldquote -22,6% NNB -10,5%

Netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen 

-22,6% NNB -10,5%

Solvabiliteitsratio 3,5% NNB 1,3%

Structurele exploitatieruimte -7,5% NNB 0,5%

Grondexploitatieruimte nvt nvt nvt

Belastingscapaciteit nvt nvt nvt

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 netto schuldquote.

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 grotendeels gefinancierd door de deelnemende
gemeenten. In die zin is er geen sprake van structurele exploitatieruimte. Daarnaast ontvangt Holland
Rijnland in subsidies van de provincie Zuid Holland en worden reserves ingezet voor incidentele
lasten. Hierdoor ontstaat een negatieve ratio.

Onderstaande tabel toont een normering waartegen de diverse ratio's kunnen worden afgezet.

Kengetallen: Voldoende Matig Onvoldoende

Netto schuldquote < 100% 100% > < 130% > 130%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 100% 100% > < 130% > 130%

Solvabiliteitsratio > 50% 30% < > 50% < 30%

Structurele exploitatieruimte > 0,6% 0% > < 0,6% 0%

Grondexploitatieruimte  geen  

Belastingscapaciteit < 100% 100% > < 120% > 120%
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3.1.2 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.

3.1.3 Financiering
Algemeen
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: eerste termijn van vijftig procent aan het begin van het
begrotingsjaar en de tweede termijn van vijftig procent op 1 juli van het lopende begrotingsjaar.
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. Daarnaast
zijn er geldstromen van ministeries en provincie waarvan de bedragen worden doorgegeven naar de
betreffende instanties.

Kasgeld
Vanaf 1 januari 2014 is het Schatkistbankieren verplicht. Vanaf een bedrag van €250.000 (het
zogenaamde drempelbedrag) worden onze tegoeden bij de Bank Nederlandse Gemeenten afgeroomd
en overgeboekt naar onze rekening bij de schatkist bij het Ministerie van Financiën. Overtollige liquide
middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito’s bij de schatkist worden aangehouden of
onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

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
Behoudens de invoering van het Schatkistbankieren zijn er geen interne of externe ontwikkelingen die
invloed kunnen hebben op de treasury-functie, de treasury-organisatie, het risicoprofiel, de financiële
posities, de vermogenswaarden en/of de geldstromen. Deze worden ook niet verwacht.

Risicobeheer
De treasury-functie 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
bij de schatkist ondergebracht.

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 rente-risiconorm.
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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.

Kasgeldlimiet
Het samenwerkingsorgaan is steeds gedurende vele jaren binnen de kasgeldlimiet gebleven. De
verwachting is ook dat dit ook voor de komende jaren geldt.

Kasgeldlimiet 2016 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Omvang begroting per 1 januari 2016 = € 18,8 miljoen

(1)Toegestane kasgeldlimiet

in procenten 8,20% 8,20% 8,20% 8,20%

in bedrag 1.545 1.545 1.545 1.545

(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 31.613 28.503 22.335 32.748

Overige uitstaande gelden < 1 jaar 0 0 0 0

Toets kasgeldlimiet

(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3) -31.613 -28.503 -22.335 -32.748

Toegestane Kasgeldlimiet (1) 1.545 1.545 1.545 1.545

Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) – (4) 33.158 30.048 23.880 34.293

Bedragen * € 1.000

Meerjarenprognose / rente-risiconorm
Op basis van de meerjaren verwachtingen 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.

3.1.4 Bedrijfsvoering
Holland Rijnland zette in 2015 een nieuwe koers uit en legde een gezamenlijke ambitie vast in de
Inhoudelijke Agenda 2016-2020. Binnen Holland Rijnland verlegden we de focus van ‘regionale
organisatie’ naar ‘regionaal organiseren’. De netwerkorganisatie Holland Rijnland stimuleert en
faciliteert samenwerking tussen gemeenten onderling, bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen.
Wij ondersteunen de gemeenten bij de duurzame en integrale ontwikkeling van de regio. Deze
opgave vertalen we in de volgende doelstelling: Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een
optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied.
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Tegelijkertijd dient Holland Rijnland, met de inrichting van de nieuwe organisatie in 2017, een
bezuiniging te realiseren van 25% op de inwonerbijdragen van de deelnemende gemeenten. Voor het
jaar 2016 betekende dat een bezuiniging van ruim 1 miljoen euro.

Voor de bedrijfsvoering betekent deze nieuwe koers en de bezuinigingstaaktelling, behalve het
faciliteren van een nieuwe manier van werken, ook het buiten de deur plaatsen van de bedrijfsvoering
(hosting).

Begroting en uitvoering
Het begrotingsjaar 2016 stond in het teken van enerzijds een forse bezuinigingstaakstelling en
anderzijds het doorvoeren van de organisatiewijziging met alle extra inspanningen die daarvoor nodig
zijn. Daarnaast speelde de problematiek van de rentebaten.

Met de reorganisatie zijn tien medewerkers boven-formatief verklaard. Met de deelnemende
gemeenten is afgesproken dat de gemeenten de salariskosten van deze medewerkers dragen, waarbij
eventuele opbrengsten uit detacheringen in mindering worden gebracht. In de (herziene) begroting
van 2016 is rekening gehouden met een maximale bijdrage in de salariskosten van €465.850.

Hosting
De begroting van 2016 houdt rekening met het buiten de deur plaatsen van de bedrijfsvoeringstaken
per 1 januari 2016. Uiteindelijk vond dit pas plaats vanaf 1 juli 2016 met een uitloop tot september voor
de ICT en het eind van het jaar voor de personeels- en salarisadministratie. De volgende taken zijn nu
ondergebracht bij Servicepunt71:
• ICT;
• Financiële administratie;
• Facilitaire zaken;
• HRM;
• Inkoop;
• Juridische zaken.

Documentaire informatievoorziening (DIV) wordt nog steeds uitgevoerd binnen Holland Rijnland.
Servicepunt71 biedt deze dienstverlening niet aan. In de paragraaf over DIV gaan wij hier verder op in.

Organisatiemodel
In 2015 stelden we het nieuwe organisatiemodel vast en per 2 oktober 2015 was deze nieuwe
organisatie een feit. De ambtelijke organisatie bestaat uit de onderdelen Bedrijfsbureau, Strategische
Eenheid (SE), Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) TWO Jeugdhulp, Concern Control en een
Secretaris-Directeur.



74

Ambtelijke organisatie en organisatieontwikkeling
Belangrijk is dat, naast een nieuwe organisatiestructuur, we ook een nieuwe manier van werken
introduceerden in de verdere organisatieontwikkeling. Een manier van werken die zich kenmerkt door
samenwerking, flexibiliteit en efficiency. 

In 2015 startten we met de voorbereiding voor een verhuizing naar een nieuwe kantoorruimte. Een
kantoor met minder oppervlakte en een open karakter. Geen aparte kamers meer maar flexibele
werkplekken op een bijna open verdieping met ruimte voor (informeel) overleg. Laptops en mobiele
telefoons stellen medewerkers in staat zowel op kantoor, thuis of op locatie hun werk te doen.
Het werken voor en in de regio betekent dat er minder werkplekken op de thuisbasis nodig zijn
en dus lagere huisvestingslasten. Op de nieuwe werkvloer ontmoeten medewerkers elkaar veel
meer en kunnen zij gemakkelijker samenwerken. Eind 2016 is een begin gemaakt met strategische
personeelsplanning. De methode die we daarvoor gebruiken is HR3P, ontwikkeld voor de RABO-
bank en inmiddels in meerdere overheidsorganisaties overgenomen als managementinstrument om te
ontwikkelen, niet om te reorganiseren. We starten met het bepalen van de doelen van de organisatie
en met een personeelsschouw. Daarbij zijn leeftijd, uitstroom van de organisatie met het potentieel
van medewerkers afgezet tegenover het functioneren.

In de gesprekscyclus spreken leidinggevenden met hun medewerkers over de te behalen
resultaten, of de medewerker op de juiste plek zit, hoe hij of zij op het gewenste niveau komt
en welke groei daarvoor nodig en mogelijk is. Medewerkers kunnen persoonlijke ambities en
wensen koppelen aan het gezamenlijke doel van de organisatie. Het te maken personeelsplan of
organisatieontwikkelingsplan 2017-2020 bevat groeimogelijkheden en bijstuuropties.

Personele zaken

Afstemming
In 2016 zijn de overleggen in relatie tot personeelszaken intensief geweest. Er heeft met regelmaat
afstemming plaatsgevonden met de ondernemingsraad (OR) en het Georganiseerd Overleg (GO). De
agenda van de overleggen in 2015 werd gedomineerd het overbrengen van de bedrijfsvoeringstaken
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naar Servicepunt71, de voorwaarden waaronder dat gebeurt, de kwaliteit van de dienstverlening en de
consequenties voor de betrokken personeelsleden. De afspraken zijn vastgelegd in een addendum op
het Sociaal Plan.

Uit een audit van de Belastingdienst op het jaar 2015 is gebleken dat Holland Rijnland, fiscaal gezien,
niet goed is omgegaan met vergoedingen voor woon-werkverkeer. Samen met de OR en het GO is
gekeken naar een aanpassing van de regeling. In 2017 wordt hierover een besluit genomen.

Ziekteverzuim en beleid
Ondanks de perikelen met betrekking tot de organisatieontwikkeling, komt het ziekteverzuim
over 2015 niet ver boven het landelijk gemiddelde uit. In vergelijking met het gemiddelde in de
sector (kleine gemeenten) is het percentage echter relatief hoog. Ten opzichte van 2014 steeg het
ziekteverzuim. Voor een belangrijk deel komt dit door  een aantal medewerkers dat kampte met
langdurig ziekteverzuim. Vanuit het perspectief van Human Resource (HR) tonen de verzuimcijfers
aan dat het commitment van medewerkers groot is.

Ziekteverzuim
NL-gemiddeld
3e kwartaal 2016

Ziekteverzuim
Openbaar
bestuur
gemiddeld
3e kwartaal 2016

Ziekteverzuim
SHR* 2014

Ziekteverzuim
SHR* 2015

Ziekteverzuim
SHR* 2016

Ziekteverzuim totaal 3,5% 4,9% < 3,7% 3,8% 3,4%

Verzuimfrequentie   1,24 1,12 1,0

Gemiddelde aantal
verzuimdagen

  26,03 37,55 38,42

*Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Opleidingen
Voor 2016 werd geen opleidingsplan gemaakt. Door het ontbreken van een opleidingsplan keken we
op individueel niveau welke ontwikkelingsbehoeften gewenst en gepast zijn. Daarnaast organiseerden
we trainingen in het gebruik van de nieuwe ICT-werkplek en de nieuwe applicaties voor de financiële
administratie en urenregistratie.

Verder organiseerden we een informatiemarkt waarin de verschillende servicecentra van
Servicepunt71 de medewerkers informeerden over welke diensten worden aangeboden, hoe
de dienstverlening is georganiseerd en op welke manier de medewerkers daar van kunnen
gebruikmaken.

Kengetallen
Op 31 december 2016 telt Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 70 medewerkers De 70
medewerkers vertegenwoordigen 56,3 fte en er was 5,7 fte aan niet (vast) ingevulde formatie. De
totale formatie op 31 december 2016 is 62 fte. Er werken 13 medewerkers fulltime (36 uur) en 57
parttime (<36 uur). Van de 70 medewerkers zijn er 45 vrouw en 25 man.
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Leeftijdscategorie Aantal medewerker op
31 december 2015

Aantal medewerker op
31 december 2016

20 jaar – 30 jaar 2 5

30 jaar – 40 jaar 15 10

40 jaar – 50 jaar 21 21

50 jaar – 60 jaar 23 27

60 jaar – 66 jaar 8 7

In- door- en uitstroom
In 2016 hebben 8 medewerkers de organisatie verlaten en zijn er 9 medewerkers in dienst gekomen.

In 2016 is een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Dit naar aanleiding van de
verhuizing naar de 1e etage van het kantoorpand aan het Schuttersveld.

Tot slot wordt er in 2016 ingezet op de ontwikkeling van het management en de organisatie als geheel.
Daarbij is het belangrijk dat de organisatie gewend raakt aan een ‘nieuwe’ manier van werken en een
cultuur die daarbij past. Deze ontwikkeling is gewenst gelet op een flexibele wijze van werken en de
nieuwe huisvesting.

Informatie en Automatisering

Flexibel werkplekkenFlexibel werkplekken
Op 1 maart verhuisde Holland naar de 1e verdieping van het gebouw aan Schuttersveld 9. De
kantoorruimte werd ingericht om de nieuwe manier van werken te faciliteren. Voor de automatisering
betekende dat:
• Dat elke medewerker de beschikking kreeg over een laptop;
• Dat elke medewerker de beschikking kreeg over een mobiele telefoon;
• Dat vijftig flexibele werkplekken werden gecreëerd uitgerust met “docking stations” voor de laptops;
• Dat een virtuele telefooncentrale werd ingericht, zodat elke medewerker onafhankelijk van zijn of

haar verblijfplaats (binnen of buiten het gebouw) verbonden is aan de telefooncentrale.

Overgang naar Servicepunt71
In september nam Servicepunt71 de ondersteuning over op het gebied van ICT. Daarbij werden:
• Zowel de bestandsmappen als de mailarchieven vóór de overgang zo veel mogelijk opgeschoond;
• De resterende bestanden en mailarchieven overgezet naar het Servicepunt;
• De medewerkers voorzien van de standaard werkplek van Servicepunt71 en maken zij op die

manier gebruik van de standaardpakketten voor kantoorautomatisering;
• De locatie aangesloten op het glasvezelnetwerk dat Servicepunt71 gebruikt;
• De medewerkers geïnstrueerd in het gebruik van de nieuwe werkplek;
• De beheertaken overgedragen en maken de medewerkers gebruik van de servicedesk(s) van het

Servicepunt.
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Bedrijfsvoeringsapplicaties
Met de overgang van bedrijfsvoeringstaken werd ook het gebruik van de ondersteunende systemen
gewijzigd. De financiële administratie ging per 1 juli over naar Servicepunt71. Vanaf dat moment
maakten we de overstap gemaakt van:
• Exact naar Decade als pakket voor de financiële administratie;
• Pro Active naar Decade Workflow voor de factuurafhandeling;
• Corporate planner naar de combinatie van Cognos en Tangelo voor het maken van financiële

rapportages.

Voor de personeels- en salarisadministratie is gekozen om pas per 1 januari 2017 over te stappen
van Driessen (AFAS) naar Beaufort (Raet). De inrichting van Beaufort vond al wel plaats in 2016.
Wel stapten we per 1 juli over van Timetell naar TIM voor de urenregistratie. Ook het aanvragen en
bijhouden van verlof vindt plaats in TIM.

Vanaf 1 januari 2017 is ook Youforce beschikbaar voor de medewerkers van Holland Rijnland. Met dit
E-HRM pakket kunnen medewerkers zelf hun personeelsdossier raadplegen, declaraties indienen,
adreswijzigingen doorvoeren of een opleiding aanvragen. Youforce wordt ook gebruikt voor het
vastleggen van beoordelingsgesprekken en ontwikkelingsafspraken.

Click Call Face
Voor alle dienstverlening past Servicepunt71 het “Click Call Face” principe toe. Medewerkers
gebruiken voor informatie, advies en transacties in de eerste plaats het digitale kanaal. Dat gebeurt
via de hierboven beschreven software of via het Virtueel Servicepunt, een intranettoepassing waar
informatie te vinden is over alle dienstverlening van Servicepunt71 alsmede de handleidingen van de
beschikbare software. Ook dienen medewerkers hier wijzigingsverzoeken in en geven bijvoorbeeld
betaalopdrachten.

Biedt het digitale kanaal onvoldoende soelaas, dan beschikt elk servicecenter van het Servicepunt
over een Servicedesk waar medewerkers telefonisch of via de mail terecht kunnen. Als laatste
mogelijkheid is er dan nog een gesprek met een medewerker of adviseur van het Servicepunt.

De oude omgeving
De oude ICT-omgeving werd gedeeltelijk afgebouwd. Voor het maken van de jaarrekening 2016 was
het noodzakelijk de financiële systemen tot medio 2017 in de lucht te houden. Daarna slaan we de
informatie uit die systemen op andere (raadpleegbare) media op en stoppen de applicaties.

Voor het Document Management Systeem (DMS) Decos kozen we om het systeem op de oude
omgeving te laten draaien en de migratie naar de omgeving van Servicepunt71 te combineren met de
overgang naar de nieuwe versie van Decos (JOIN). Die overgang was noodzakelijk omdat de oude
versie niet langer door de leverancier werd ondersteund. De upgrade en migratie vinden begin 2017
plaats. Op dat moment wordt ook deze applicatie afgesloten.

Informatieplan
In 2016 werkten we aan een informatieplan voor Holland Rijnland voor de periode 2016-2018.
Het Management Team stelde de informatievisie vast. Vanuit de (nieuwe) rol van Holland Rijnland
formuleerden we vijf kernthema’s:
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• Flexibel werken (digitaliseren);
• Informatie delen (gegevens uitwisselen)
• Beveiliging (privacy en vertrouwelijkheid garanderen);
• Service-georiënteerde dienstverlening;
• Efficiënter werken door procesherontwerp en standaardisatie.

Het informatieplan wordt in 2017 verder ingevuld en uitgevoerd.

Archief

De documentaire informatievoorziening ging, anders dan voorzien, niet over naar Servicepunt71
omdat zij die dienstverlening niet aanbieden. Er waren gesprekken met de afdeling DIV van de
gemeente Leiden om te onderzoeken of de dienstverlening daar kon worden ondergebracht.

De inrichting van systemen en de manier van werken van Holland Rijnland en de gemeente Leiden
verschillen echter zo veel van elkaar dat er vooralsnog geen efficiencywinst valt te behalen uit het
uitbesteden van de DIV-werkzaamheden aan de gemeente Leiden. Daarom spraken we af dat Holland
Rijnland eerst zelf aan de slag gaat met de doorontwikkeling van de DIV-functie en dat we op een later
moment opnieuw bezien of uitbesteding van taken dan wel lucratief is.

Zoals we onder het hoofdstuk automatisering al opmerkten, troffen we in 2016 voorbereidingen voor
de upgrade van Decos naar JOIN en voor de migratie naar de omgeving van Servicepunt71.

De personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd, dat wil zeggen dat voor elke medewerker een digitaal
dossier beschikbaar is met de noodzakelijke documenten. De historie blijft op papier ter beschikking.
Facturen worden vanaf 1 juli 2016 digitaal opgeslagen bij het servicepunt en niet langer gearchiveerd
bij Holland Rijnland.

Werkorganisatie

Er is meer doorbelast dan begroot. Dat wordt verklaard door de volgende drie punten:
• Bij het opstellen van de Turap is er van uitgegaan dat de medewerkers van Holland Rijnland

niet per 1 januari maar per 1 juli 2016 zouden overgaan naar Servicepunt71. De daadwerkelijke
overgang heeft pas in oktober dan wel november plaats gevonden. Hierdoor zijn de salarislasten is
er een overschrijding op de salarislasten ontstaan.

• Bij de Turap is rekening gehouden met 1 maand extra inhuur. Er is echter voor ruim 3 maanden
extra ingehuurd. Daarnaast lopen de kosten voor een aantal applicaties ook langer door dan
verwacht.

• De kosten voor de DVO met Servicepunt71 zijn hoger uitgevallen dan begroot.
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Werkorganisatie Begroting
2016

Begroting
2016 na
wijziging

Jaarrekening
2016

Verschil
jaarrekening
- begroting
na wijziging

Reis-/verblijfkosten 25.360 12.575 58.951 -46.376

Salarissen 4.409.330 4.209.969 4.362.393 -152.424

Woon-/werkverkeer 76.390 0 0 0

Opleidingskosten 115.610 122.865 76.249 46.616

Overige personeelskosten 44.930 37.565 22.671 14.894

Personeelkosten 4.671.620 4.382.974 4.520.264 -137.290

Abonnementen en contributies 11.140 12.010 7.802 4.208

Personele kosten 104.820 1.700.977 1.827.707 -126.730

Automatiseringskosten 56.624 104.888 122.167 -17.279

Huisvestingskosten 507.180 285.347 316.512 -31.165

Apparaatskosten 262.832 358.019 623.633 -265.614

Investerings- en financieringsstaat 82.965 82.965 62.224 20.741

Directe kosten 1.025.561 2.544.206 2.960.043 -415.837

Lasten 5.697.181 6.927.180 7.480.308 -553.128

Overige ontvangsten -116.470 -305.847 -327.356 21.509

Directe ontvangsten

Baten -116.470 -305.847 -327.356 21.509

Totaal Werkorganisatie 5.580.711 6.621.333 7.152.951 -531.618
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3.1.5 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.

3.1.6 Btw-compensatiefonds
Verdeling BTW voor

BCF gemeenten 2016
Totaal
BTW

Algemeen 14
gemeenten

Leerplicht 12
gemeenten

obv
leerlingen

Leerplicht 12
gemeenten

obv
inwoners

Regionale
bezwaar-

commissie
urgentie

13
gemeenten

Jeugdhulp
13

gemeenten

Verantwoorde BTW 839.933 472.712 10.510 8 24.489 332.213

Alphen ad Rijn 178.814 92.216 0 0 4.921 81.677

Hillegom 31.853 18.014 538 0 961 12.340

Kaag & Braassem 34.495 22.301 694 1 1.190 10.309

Katwijk 100.154 54.871 1.868 1 2.928 40.486

Leiden 192.452 104.688 2.454 2 5.586 79.722

Leiderdorp 41.681 23.035 707 1 1.229 16.709

Lisse 32.046 19.309 584 0 1.030 11.122

Nieuwkoop 40.036 23.432 0 0 1.250 15.353

Noordwijk 35.992 22.003 605 1 1.174 12.209

Noordwijkerhout 23.529 13.786 426 0 0 9.316

Oegstgeest 34.243 19.824 672 0 1.058 12.688

Teylingen 58.501 30.761 1.048 1 1.641 25.049

Voorschoten 23.393 21.535 708 1 1.149 0

Zoeterwoude 12.744 6.935 205 0 370 5.234

Onze gemeenschappelijke regeling 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 legt, en daardoor doet aan vermogensvorming, heeft recht op aftrek van
BTW. Dit laatste is niet voor Holland Rijnland van toepassing. Voor de begroting van Holland Rijnland
betekent dit dat alle lasten bruto zijn geraamd.

Met ingang van 1 januari 2003 hebben provincies en gemeenten te maken met het BTW-
compensatiefonds. Per individuele gemeente wordt een opgave verstrekt die voor belasting
compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende gemeente. De deelnemende
gemeente kan deze kosten dan meenemen in de opgave voor het BTW-compensatiefonds.
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De facturen voor Holland Rijnland (los van de TWO) van Servicepunt71 waren te laat binnen om nog
geboekt te kunnen worden. Daarvoor is een nog te betalen post opgenomen van €657.000. De BTW
voor dit bedrag wordt verwerkt in het eerste kwartaal van 2017 en vormt dus nog geen onderdeel van
onderstaand overzicht.


