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1 Voorwoord en algemene beschouwingen

Het Dagelijks Bestuur biedt u deze begroting aan voor het jaar 2019. De veertien samenwerkende
gemeenten stellen, in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 maart 2018, de kadernota
vast waarin de ambitie en inzet van Holland Rijnland voor zowel de uitvoering als de Inhoudelijke
Agenda 2016-2020 is uitgewerkt en geactualiseerd. De begroting is passend binnen het afgesproken
financiële kader.

Aangezien 2019 het laatste jaar is van uitvoering van deze inhoudelijke agenda, bepalen we in 2019
met welke speerpunten wij gaan werken in 2020 en verder. De huidige begroting is verder nogal
beleidsarm. Dat komt omdat we op het moment van schrijven weliswaar het regeerakkoord kennen,
maar niet de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Terwijl de die waarschijnlijk gevolgen
hebben voor ons beleid en onze uitvoeringstaken.

En hoe wij na de evaluatie van de DVO van de TWO verder gaan, weten wij ook nog niet. Zodra de
gewenste aanpassingen duidelijk en uitgewerkt zijn, verwerken wij deze in een begrotingswijziging.

In 2019 evalueren we het regionale investeringsfonds (RIF), inclusief het groenprogramma.

De wens is uitgesproken om te verkennen of wij ook voor energie een investeringsprogramma kunnen
opzetten en tot een vervolg kunnen komen op het RIF.

Voor energie is in 2017 een gebiedsdeal, ook wel energieakkoord, gesloten met de provincie
Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap en de Omgevingsdienst over de regionale bijdrage
aan verduurzaming en vermindering van energiegebruik. De regionale ambitie is in een
uitvoeringsprogramma uitgewerkt en wordt uitgevoerd met een tussenevaluatie in 2018.

Daarmee komt het doel in zicht om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn en daarmee bij te
dragen aan de landelijke (en provinciale) doelstellingen op het gebied van klimaat en energie. In het
Energieakkoord formuleerden wij ook ambities voor duurzame Greenports.

De deelnemende gemeenten willen een begroting die beter aansluit bij de behoeften van de raden en
colleges, een begroting die is opgebouwd vanuit de inhoud en minder vanuit de financiën, die - daar
waar mogelijk - SMART is geformuleerd en die tijdig - in ieder geval vóór 15 april - wordt aangeboden
aan de gemeenteraden.

De Kadernota 2019 is de grondslag voor deze begroting. In voorgaande jaren legden we in
deze nota’s alleen de financiële kaders vast. Voor de begroting van het jaar 2019 zijn ook de
inhoudelijke beleidswijzigingen zo compact mogelijk vastgelegd en vertaald naar deze begroting. De
beleidswijzigingen zijn besproken door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en
geamendeerd en vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

Het streven blijft om de begroting zo SMART mogelijk op te stellen, al staat dat soms op gespannen
voet met het tijdig aanleveren van de begroting. Van Holland Rijnland wordt een rol verwacht op het
gebied van lobby, belangenbehartiging en strategische agendering. Dat vraagt om vrije ruimte voor de
organisatie, aangezien er moet worden georganiseerd op wat nu nog niet bekend is.
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Vergelijkbaarheid
Vanaf 2018 is, als gevolg van de nieuwe BBV, de programmastructuur gewijzigd én zijn de kosten
voor overhead ondergebracht in een apart programma. Daarom is er geen directe aansluiting meer
met de jaarrekening 2017 die nog met de oude systematiek wordt opgesteld. Deze is overigens op dit
moment ook nog niet beschikbaar. Een vergelijking met de jaarcijfers is daardoor niet te maken.

Vennootschapsbelasting
Sinds 2016 zijn overheidsorganisaties ook belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
In 2017 heeft de Belastingdienst de belastingplicht geïnventariseerd. Uit de gesprekken met de
Belastingdienst is gebleken dat Holland Rijnland niet vennootschapsbelasting plichtig is.


