Annotatie bij de concept Jaarstukken Holland Rijnland 2017

Inleiding
Bijgaand ontvangt u de concept jaarstukken 2017 van Holland Rijnland. De jaarstukken worden op dit moment nog
gecontroleerd door de accountants van Publiek Belang. Zij controleren de versie die u ontvangen heeft.
Dat betekent dat:
 Naar aanleiding van de controle nog wijzigingen worden doorgevoerd;
 De definitieve cijfers voor de BTW opgave nog niet zijn verwerkt (deze zijn recent wel aan de gemeenten
toegestuurd;
 Opmerkingen vanuit het Dagelijks Bestuur nog niet zijn verwerkt. Deze worden in samenspraak met de
accountant verwerkt in de versie die ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur zal worden aangeboden.
In deze annotatie stellen wij u in kennis van de wijze waarop de vragen en opmerkingen van het Dagelijks Bestuur
worden beantwoord of verwerkt.

De status van de Algemene Reserve
In de te nemen besluiten wordt gesproken over het instellen van een Algemene Reserve.
A. De Algemene Reserve zien we toch in andere stukken al vernoemd staan?
B. Mag Holland Rijnland volgens de geldende regelingen en verordeningen wel een Algemene Reserve
hebben?
C. Wat is de onderbouwing voor de maximale hoogte van een Algemene Reserve?
Ad A
De Algemene Reserve die u tegenkomt in de financiële stukken van Holland Rijnland is toe te schrijven aan de
financiële techniek zoals die door Servicepunt71 wordt toegepast. De inrichting van de financiële administratie is
geënt op de gemeentelijke praktijk. Plussen en minnen worden daar via de Algemene Reserve verrekend. Formeel
heeft Holland Rijnland geen Algemene Reserve. In de financiële administratie wordt deze post wel gebruikt als
“parkeerplaats” om plussen en minnen te kunnen verwerken.
Ad B
Er zijn vanuit de Gemeenschappelijke regeling of de financiële verordening geen belemmeringen om een Algemene
Reserve in te stellen.
Ad C
Als maximale hoogte wordt een bedrag van € 250.000 voorgesteld. Dit bedrag is opgebouwd uit twee componenten.
De eerste is een bedrag van € 100.000 dat tot nu toe als risico werd aangemerkt op de bedrijfsvoering. Het tweede
deel is een bedrag van € 150.000 dat dient als dekking voor het risico op loonkostenstijgingen. Zoals bij de Kadernota
al is aangeven is er een gat ontstaan tussen de jaarlijkse indexering en de ontwikkeling van de loonkosten. Daarnaast
is er een “tijdlek” tussen de realisatie van kostenstijgingen en de toekenning van de indexering op de gemeentelijke
bijdrage. een kostenstijging in het jaar 2017 wordt pas in de bijdrage van 2019 gecompenseerd. Voor de jaren 2017
en 2018 ontbreekt die compensatie.
Om dit risico af te vangen stellen wij voor om maximaal 3% van de loonsom (is € 150.000) in de Algemene Reserve
aan te houden.

Aansluiting specifieke geldstromen
In de jaarrekening zijn de aanvullende geldstromen (zoals de Werkagenda Jeugd en het Energieakkoord) binnen
speerpunten iet meer apart herkenbaar. Daardoor is het moeilijk een aansluiting te maken tussen de
bestedingsvoorstellen en de tekst van de jaarrekening.
De tekst van de jaarrekening wordt hierop aangepast.

Verschil begroting, Turap en Jaarrekening
De jaarrekening geeft een heel ander beeld dan de begroting en de tussenrapportage. Het Dagelijks Bestuur ziet
graag en uitgebreidere verklaring van de verschillen.
Tussenrapportage
In de tussenrapportage zagen wij twee belangrijke ontwikkelingen:
 Extra geldstromen
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Een tekort op de uitvoeringskosten van de TWO

Extra geldstromen
Bij de tussenrapportage is een inschatting gemaakt van de extra middelen die buiten de reguliere bijdrage binnen
zouden komen voor activiteiten zoals het Energieakkoord en de Werkagenda Jeugd. Daarbij is er vanuit gegaan dat
die middelen dat jaar ook zouden worden uitgegeven.
Er zijn echter aan de ene kant minder middelen binnen gekomen, door bijvoorbeeld andere afspraken met de
provincie over de invulling van hun bijdrage en aan de andere kant zijn er ook minder uitgaven geweest.
Dat betekent dat er per saldo middelen zijn overgebleven die nu nog in het resultaat te zien zijn, waar bij de
besluitvorming bestedingsvoorstellen komen.
Uitvoeringskosten TWO
Bij de tussenrapportage is een verwacht tekort gemeld van € 316.000. Dit tekort is verklaard door hogere kosten voor:






het opstellen van de eindverantwoording
uitvoering van de monitoring
Implementatie van het berichtenverkeer
De jeugdbeschermingstafel
De opzet van de nieuwe bekostigingsmethodiek

Daarnaast was wel rekening gehouden met minder kosten voor de ondersteuning van Servicepunt71.
Saldo
Per saldo heeft dit geleid tot een prognose van een tekort van € 330.000 euro, waarvan € 316.000 t.l.v. de TWO.
Jaarrekening
De jaarrekening laat een positief saldo zien van € 230.000. Dat verschilt aanzienlijk van de prognose bij de
tussenrapportage. Dat verschil worden op hoofdlijnen veroorzaakt door:




Projectbudgetten die niet zijn uitgegeven
Lagere kosten op inhuur en opleiding
Lagere frictie- en transitiekosten

Daarnaast zijn niet de bedoeling is.er ook nog hogere kosten dan verwacht op:
 Loonkosten
 Uitvoeringskosten TWO

In onderstaande tabel zijn de verschillende componenten uitgewerkt die bijdragen aan het verschil tussen de
tussenrapportage en de jaarrekening. De nog te bestemmen posten dragen nu bij aan het resultaat.

2

Annotatie bij de concept Jaarstukken Holland Rijnland 2017

Prognose resultaat Turap
Belangrijke positieve bijdragen
Frictie- en transitiekosten
Opleidingen
Vrije projectbudgetten
Space
Biobased en greenports
Subsidievverwerven en Kennis delen
Aanpak leegstand
Diverse kleine verschillen
Belangrijke negatieve bijdragen
TWO
Loonkosten
Salarissen
IKB overheveilng
Bestedingsvoorstellen
Toevoeging reserve Cofinanciering
Toevoeging reserve Werkagenda Jeugd
Toevoeging reserve Natuurlijke,
landschappelijke en recreatieve elementen
Saldo jaarrekening

-330.097
57.920
60.969
74.750
32.748
127.661
138.756
50.413
26.000
-110.874
-84.470
-234.470
150.000
186.243
27.190
2.993
156.060
230.018
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