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4 Jaarrekening 2016

4.1 Balans en toelichting op de balans
ACTIVA Ultimo 2016 Ultimo 2015

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 0 0

Materiële vaste activa 158.841 191.896

- Investeringen met een economische nut

- overige investeringen met een economisch nut 158.841 191.896

- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een
maatschappelijk nut

0 0

Financiële vaste activa 0 0

- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van
één jaar of langer

0 0

Totaal vaste activa 158.841 191.896

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 0 0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan
één jaar

36.641.227 35.841.699

- Vorderingen op openbare lichamen 976.300 133.548

- Verstrekte kasgeldleningen 0 0

- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar

33.716.140 35.595.551

- RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen

- Overige vorderingen 1.948.787 112.599

Liquide middelen 800.081 152.078

- Kassaldi 104 245

- Bank- en girosaldi 799.977 151.832

Overlopende activa 226.029 441.898

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door
voorfinanciering op uiterkingen met een specifiek
bestedingsdoel

215.325 206.058

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen

10.704 235.839

Totaal vlottende activa 37.667.338 36.435.675

Totaal generaal 37.826.178 36.627.571
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PASSIVA Ultimo 2016 Ultimo 2015

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen 348.536 1.285.674

- Algemene reserve 117.407 0

- Bestemmingsreserves 241.668 1.019.635

- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de
gemeenten

-10.539 266.039

Voorzieningen 890.092 1.314.202

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 0 72.960

- Onderhoudsegalisatievoorzieningen

- Door derden beklemde middelen met een specifieke
aanwendingsrichting

890.092 1.241.242

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één
jaar of langer

0 0

Totaal vaste passiva 1.238.628 2.599.876

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar

7.355.250 4.920.723

- Kasgeldleningen

- Bank- en girosaldi 112.957 2.266

- Overige schulden 7.242.293 4.918.457

Overlopende passiva 29.232.300 29.106.973

- Vooruitontvangen bedragen tnv volgend dienstjaar
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met
vergelijkbare volume

0 10

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren

28.961.784 28.847.395

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen

270.516 259.568

Totaal vlottende passiva 36.587.550 34.027.696

Totaal generaal 37.826.178 36.627.571

- Gewaarborgde geldleningen 0 0

- Garantstellingen 0 0
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4.1.1 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening 2016 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden. Voor aanvullende informatie over de waardering van de
activa en passiva zie hieronder bij ’Overige investeringen met economisch nut’.

Baten en Lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden,
verlofaanspraken en dergelijke. De opgebouwde vakantiegelden zijn, in het kader van de invoering
van het individueel keuzebudget, opgenomen als een nog te betalen post.

Kassiersfunctie Jeugdzorg
Holland Rijnland verzorgt namens 13 van de 14 gemeenten de inkoop van de jeugdzorg en de daaruit
voortvloeiende betalingen aan de zorgaanbieders. Hiervoor betalen de gemeenten voorschotten aan
Holland Rijnland. Basis hiervoor zijn mandaten van de 13 colleges aan Holland Rijnland. Daarnaast
hebben de 13 colleges en Holland Rijnland een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Uitvoering
is voor rekening en risico van de gemeenten. Holland Rijnland vervult uitsluitend een kassiersfunctie.
Hiervoor heeft Holland Rijnland één bankrekening bij de BNG en één bij de schatkist geopend. Deze
zijn in de balans opgenomen. De per 31 december 2016 op kasbasis resterende voorschotten aan
zorgaanbieders en ontvangen voorschotten van gemeenten zijn eveneens in de balans opgenomen.
Zie respectievelijk de overlopende activa en overlopende passiva.

Pensioenen
Holland Rijnland waardeert de pensioenverplichtingen volgens de ‘verplichting aan de
pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie als last verantwoord. De pensioenen van de werknemers van Holland Rijnland zijn
ondergebracht bij het ABP (bedrijfstakpensioenfonds).
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4.1.2 Toelichting op de balans

Toelichting op de activa
Vaste activa
Materiële vaste activa met economisch nut

• Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de historische verkrijgingsprijs verminderd
met de gedane afschrijvingen en eventuele investeringsbijdragen. De investeringen worden
geactiveerd inclusief BTW, omdat de BTW voor Holland Rijnland een onderdeel van de kosten
vormt. De afschrijvingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte levensduur en in het jaar van
aanschaf wordt voor een heel jaar afgeschreven ongeacht de datum van aanschaf c.q. datum van
ingebruikname.
Tevens is op basis van artikel 7 van de financiële verordening van Holland Rijnland over het
waarderings- en afschrijvingsbeleid van de vaste activa het volgende bepaald. De materiële vaste
activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten, worden, te beginnen in het jaar na aanschaf, lineair afgeschreven,
afhankelijk van de economische levensduur, in maximaal:
• 10 jaar voor telefooninstallaties, bekabeling en meubilair;
• 5 jaar voor automatiseringsapparatuur;
• 5 jaar voor software met een verkrijgingprijs van groter dan €1.500,00.

De afschrijving van de niet genoemde soorten investeringen wordt afgestemd op de verwachte
economische levensduur.

Materiele vaste activa Ultimo 2016 Ultimo 2015

Investeringen met een economisch nut

overige investeringen met een economisch nut

Aanschafwaarde per 1 januari 2016 389.398 379.172

Afschrijvingen t/m 1 januari 2016 197.502 199.626

Boekwaarde begin boekjaar 191.896 179.546

Investeringen 158.841 72.881

Verminderingen / extra afschrijvingen 122.163 0

228.574 252.427

Afschrijvingen 69.734 60.531

Boekwaarde einde boekjaar 158.840 191.896

Aanschafwaarde einde boekjaar 548.238 452.053

Afschrijvingen tot en met boekjaar 389.398 260.157

Totale boekwaarde einde boekjaar * 158.841 191.896
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Financiële vaste activa

• Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Deze financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane
aflossingen.

Financiële Vaste Activa Ultimo 2016 Ultimo 2015

- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Fietsenplan 0 0

Totaal 0 0

Vlottende activa
• Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte
inningskansen.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter danéén jaar Ultimo 2016 Ultimo 2015

- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Paraplu rekening MiFi 32.907.085 33.226.200

Paraplu rekening MiFi - jeugdzorg 809.055 2.369.351

33.716.140 35.595.551

Provincie Zuid-Holland 0 33.883

Vorderingen op niet-openbare lichamen 3.788 0

Overige vorderingen op openbare lichamen 972.512 99.665

Totaal van de overige vorderingen 976.300 133.548

- Voorziening dubieuze vorderingen 0 0

976.300 133.548

- Overige vorderingen

- Saldo van vorderingen op crediteuren 0 0

- Debiteuren algemeen 25.007 112.599

- Nog te ontvangen bedragen 502.546 0

- Tussenrekening betalingen debiteuren 1.421.235 0

1.948.787 112.599

Totaal van de vorderingen 36.641.227 35.841.699
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Schatkistbankieren
Conform de wet FIDO is Holland Rijnland verplicht om overtollige middelen, boven de
doelmatigheidsdrempel, aan te houden in 's Rijks Schatkist. Voor 2016 bedraagt de
doelmatigheidsdrempel €250.000.

De middelen die, in het kader van de doelmatigheidsdrempel, buiten 's Rijks Schatkist zijn gehouden
zijn:

Middelen buiten 's Rijks Schatkist 2016

 Kwartaal 1 105.530

 Kwartaal 2 95.604

 Kwartaal 3 81.666

 Kwartaal 4 80.016

• Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Liquide middelen Ultimo 2016 Ultimo 2015

- Kassaldi 104 245

- Bank- en girosaldi

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 0 149.080

ING (voorheen Postbank) 0 2.753

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - TWO Jeugdzorg 799.977 0

799.977 151.832

Totaal 800.081 152.077

• Overlopende activa
Ook deze activa worden tegen de nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa Ultimo 2016 Ultimo 2015

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel

215.325 206.058

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste
van volgende begrotingsjaren komen

10.704 235.839

Totaal overlopende activa 226.029 441.897
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Toelichting op de passiva
Vaste passiva
• Reserves
Indien er middelen ’over’ zijn op een reguliere taak (taak die in de gemeenschappelijke regeling is
opgenomen en die jaarlijks in de exploitatie voorkomt) dan worden overschotten op deze gelden die
het volgend jaar niet opnieuw begroot worden, aangemerkt als een bestemmingsreserve.

Indien er sprake is van cofinanciering met betrekking tot een reguliere taak dan worden de
overlopende middelen gesplitst in een bestemmingsreserve en de van Europese en Nederlandse
overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Eigen vermogen Ultimo 2016 Ultimo 2015

- Algemene reserves

zie Staat van Reserves 117.407 0

- Bestemmingsreserves

zie Staat van Reserves 241.668 1.019.635

- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten

(begroting versus rekening 2016) -10.539 266.039

Totaal 348.536 1.285.674

• Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde. Echter de voorzieningen BWS zijn
gewaardeerd tegen de netto contante waarde van de vordering cq de verplichting.

Voorzieningen Ultimo 2016 Ultimo 2015

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 0 72.960

- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 890.092 1.241.242

Totaal van de de Staat van Voorzieningen 890.092 1.314.202

Vlottende passiva
• Netto vlottende schulden
De netto vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Ultimo 2016 Ultimo 2015

Bank- en girosaldi

Bank Nederlandse gemeenten 112.957

Bank Nederlandse gemeenten / jeugdzorg 2.266

Overige schulden

Schuld aan debiteur Provincie ZH 12.099

Overige schulden (crediteuren) 3.546.112 2.015.040
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Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Ultimo 2016 Ultimo 2015

Nog te betalen kosten 1.200.358 512.343

Betalingen onderweg * 839.968

Af te dragen omzetbelasting * 34.724 23.990

Loonheffing / premies IZA, ZVW en WAO * 0 0

Van gemeenten ontvangen voorschotten jeugdzorg 1.609.032 2.367.085

Totaal schulden (conform saldilijst per 31 december 2016) 7.242.293 4.918.457

Totaal netto vlottende schulden 7.355.250 4.920.723

• Overlopende passiva
Met ingang van 1 januari 2008 schrijft de BBV voor dat in geval van overblijvende middelen op een
incidentele, additionele taak / project (er is dus sprake van een concrete bestedingsverplichting)
deze middelen dienen te worden opgenomen bij de overlopende passiva onder de van Europese en
Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren (denk hierbij
bijvoorbeeld aan UP gelden).

Ook in geval van Rijksgelden waarbij de gemeenten als doorgeefluik fungeren (denk aan de
Vinexregeling/ ISV-gelden) dienen deze gelden te worden opgenomen bij de overlopende passiva
onder ’vooruit ontvangen derden gelden’, daar de gelden door derden (lees het Rijk) zijn beklemd.

Indien er sprake is van cofinanciering met betrekking tot een reguliere taak dan worden de
overlopende middelen gesplitst in een bestemmingsreserve en vooruit ontvangen derden gelden.

Overlopende passiva Ultimo 2016 Ultimo 2015

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvang-en
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen
ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren (voor toelichting zie bijlage 5.9
Staat overlopende passiva)

28.961.784 28.847.395

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren
komen

0 10

- Overige vooruitontvangen bedragen

Loonheffing / premies IZA, ZVW en WAO * 271.309 260.012

Netto uit te betalen salarissen -793 -188

Fietsenplan 0 -255

Totaal overlopende passiva 29.232.300 29.106.974
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4.1.3 Overzicht van niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen
Onderwerp / omvang van de verplichting

* Huur van het pand Schuttersveld 9 (6e en 7e verdieping, incl' servicekosten) / tot 01-03-2016 circa € 65'000 incl' BTW'

* Huur van het pand Schuttersveld 9 (1e verdieping, incl' servicekosten) / vanaf 01-03-2016 elk jaar circa € 185'000 incl' BTW'

* De huur van de 6e en 7e verdieping is opgezegd met ingang van 01-03-2016'

* Huur kopieerapparaten / tot 30-06-2015 elk jaar circa € 33'500 incl' BTW'

* Lease twee Toyota Aygo's bij Athlon Car Lease / tot 15-01-2017 elk jaar circa € 7'600 incl' brandstof en incl' BTW'

* Waarde van de verlofuren over 2016 à € 126'191'

Geen overschrijdingen van de Wet Normering Topinkomens (WNT)

Nadere informatie over de WNT is opgenomen in het overzicht 'Wet normering bezoldiging top-functionarissen in de publieke
en semi-publieke sector'


