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2 Algemene financiële beschouwingen

De begroting 2019 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kadernota 2019. Deze is
vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 maart 2018.

De werkgroep ‘financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen’ van gemeenten in de
regio Hollands-Midden stelt de indexatie vast op 2,3% (Du Chatinier norm). Op grond hiervan
is de maximale reguliere bijdrage van de gemeenten vastgesteld op € 5.484.854. De frictie- en
transitiekosten, die bestaan uit de salariskosten van boventallige medewerkers, zijn gebaseerd op de
te verwachten werkelijke kosten.

Stijging loonkosten
Vanuit de gemeenschappelijke regelingen in Hollands-Midden is aandacht gevraagd voor het feit dat
sinds 2016 de indexering steeds meer uit de pas loopt met de ontwikkeling van de loonkosten. De
indexering is gebaseerd op het prijsindexcijfer van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

In 2018 wordt de methodiek van indexering geëvalueerd. De huidige cao voor gemeenteambtenaren
loopt tot 2019. Hierdoor is er op dit ogenblik nog geen zicht op de daadwerkelijke
loonkostenontwikkeling in 2019.

Vooruitlopend hierop heeft het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de Kadernota 2019 besloten
de gemeentelijke bijdrage te verhogen met een bedrag van € 155.000. Hiermee wordt in ieder geval
de loonkostenstijging in 2018 en de verwachte stijging van sociale premies voor 2019 afgedekt.

TWO Jeugdhulp
Namens dertien samenwerkende gemeenten binnen de regio Holland Rijnland is de Tijdelijke Werk
Organisatie (TWO) Jeugdhulp opgericht met als hoofdtaak de regionale jeugdhulp te contracteren,
te monitoren en te verantwoorden. Tussen de gemeenten en het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland
is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten voor 2017-2018 met een optie voor verlening
van twee jaar. In de DVO is vastgelegd dat de overeenkomst uiterlijk in het eerste kwartaal 2018 wordt
geëvalueerd. In afwachting van de uitkomsten daarvan gaan wij in deze begroting vooralsnog uit van
een ongewijzigde voortzetting van de DVO.

Los van de evaluatie zal in 2019 voor de nieuwe inkoop 2020 een projectteam opgericht worden.
Dit is een extra inzet bovenop de reguliere werkzaamheden van de TWO Jeugdhulp. Voor 2019
is hier eenmalig een extra bedrag opgenomen van € 242.000. Daarnaast zijn de lasten voor de
Jeugdbeschermingstafel verhoogd als gevolg van een gewijzigd BTW regime.

Deze aanpassingen vinden plaats op basis van de Herziene Programmabegroting 2018 en
Meerjarenbegroting 2019 - 2022 Regionale Jeugdhulp Holland Rijnland, die separaat van deze
begroting wordt vastgesteld door de individuele deelnemende gemeenten.

Er vindt een herverdeling van de bijdrage van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en
Braassem plaats in de uitvoeringskosten conform besluitvorming Inkoopplan Jeugdhulp 2017.
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Opbouw gemeentelijke bijdrage
De totale gemeentelijke bijdrage voor 2109 is daarmee als volgt opgebouwd.

Bedrag Ontwikkeling totaalbedrag t/m 2019
(cumulatief)

Reguliere bijdrage gemeenten in
2018

€ 5.364.145

Loon- en prijscompensatie 2019 € 120.709 € 5.484.854

Aanvullende bijdrage compensatie
stijging loonkosten

€ 155.000 € 5.639.854

Frictie en transitiekosten € 158.000 € 5.797.854

TWO € 2.420.000 € 8.217.854

Totale bijdragen van gemeenten in
2019

€ 8.217.854

2.1 Inwonerbijdrage
De veertien gemeenten in de regio Holland Rijnland bekostigen de organisatie Holland Rijnland.
De reguliere gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van twee factoren: het inwonertal
van de gemeente (voor de handhaving leerplicht geldt het aantal leerlingen) en de taken die Holland
Rijnland uitvoert voor de betreffende gemeente. Daardoor kan de gemiddelde inwonerbijdrage per
gemeente verschillen.

Sommige gemeenten hebben de taken die Holland Rijnland uitvoert op een andere wijze
georganiseerd:

• Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop zijn niet aangesloten bij het Regionaal Bureau Leerplicht
Holland Rijnland;

• Voorschoten neemt niet deel aan de TWO Jeugdhulp;
• Noordwijkerhout neemt niet deel aan de bezwarencommissie woonruimteverdeling;
• Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem doen een gedeelte van de inkoop van Jeugdhulp in

eigen beheer, de bijdrage van deze gemeenten is daar in 2019 op aangepast.

Voor de berekeningen van 2019 is het inwonertal van de regio Holland Rijnland op 1
januari 2017 gehanteerd (CBS, 2017). Het aantal leerlingen is gebaseerd op de landelijk
leerlingenbasisadministratie per 1-1-2018.

De bijdrage aan de uitvoeringskosten voor de TWO Jeugdhulp was gebaseerd op de verdeling
van de uitvoeringsbudgetten van Jeugdhulp tussen gemeenten. In het tweede kwartaal van 2018
wordt een nieuwe begroting van de uitvoeringskosten door de TWO Jeugdhulp voor de jaren 2018
en 2019 opgesteld. In deze begroting is een wijziging opgenomen in de verdeling van de regionale
uitvoeringskosten (TWO Jeugdhulp) tussen de 13 deelnemende gemeenten omdat de gemeenten
Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem een groot deel van de jeugdhulp lokaal inkopen. Deze
mogelijkheid is vastgelegd in de DVO. Concretisering van de afspraken rond de lokale inkoop heeft
plaatsgevonden door vaststelling van het Inkoopplan Jeugdhulp 2017.
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Een verlaging van de afdracht voor de uitvoeringskosten voor de gemeenten Alphen aan den Rijn
en Kaag en Braassem leidt tot verhoging van de afdracht door de overige gemeenten. Dit is in
onderstaande tabel verwerkt. De onderbouwing van de nieuwe verdeling is terug te vinden in de
Toelichting op de Meerjarenbegroting Jeugdhulp 2019 - 2022.

In 2019 bedraagt de gemiddelde reguliere bijdrage per inwoner € 10,11 (in 2018 was dat € 9,69).
In de volgende tabel staat de totale inwonerbijdrage per gemeente weergegeven. De frictie- en
transitiekosten zijn tussen de gemeenten verdeeld naar het aantal inwoners (volgens het CBS per
1-1-2017).

Bijdrage gemeenten aan Holland Rijnland 2019 per gemeente en deelname

Jaar-
rekening

2017

Begroting
2018

Begroting 2019Aantal
in-

woners
CBS

1-1-2017

Aantal
leer-

lingen
LBA

1-1-2018

Verdeling
TWO

Regulier Totaal Regulier TWO Frictie-
en

transitie

Totaal

Alphen ad Rijn 108.918 0 6,81% 1.353.440 847.453 164.755 30.849 1.043.057

Hillegom 21.313 3.156 5,63% 318.101 232.958 136.317 6.037 375.311

Kaag & Braassem 26.377 4.016 0,97% 357.351 290.652 23.498 7.471 321.621

Katwijk 64.546 10.928 15,95% 994.234 734.652 386.025 18.282 1.138.958

Leiden 123.752 14.367 29,82% 1.790.557 1.268.462 721.553 35.051 2.025.065

Leiderdorp 27.129 4.139 6,38% 402.663 299.119 154.379 7.684 461.182

Lisse 22.713 3.371 4,90% 329.538 248.424 118.462 6.433 373.319

Nieuwkoop 27.914 0 4,95% 304.414 217.189 119.771 7.906 344.866

Noordwijk 25.865 3.590 5,17% 359.618 277.607 125.050 7.326 409.983

Noordwijkerhout 16.326 2.445 3,94% 234.265 172.543 95.276 4.624 272.443

Oegstgeest 23.209 3.978 4,30% 345.377 265.194 104.036 6.574 375.803

Teylingen 36.092 6.028 9,12% 556.944 409.037 220.742 10.222 640.001

Voorschoten 25.319 4.109 283.622 284.398 0 7.171 291.569

Zoeterwoude 8.371 1.271 2,07% 119.596 92.166 50.137 2.371 144.674

Totaal 557.844 61.398 100% 0 7.749.721 5.639.854 2.420.000 158.000 8.217.854
De cijfers van de jaarrekening 2017 zijn niet opgenomen omdat deze door de nieuwe BBV niet meer vergelijkbaar zijn met
latere jaren..

2.2 Bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds per gemeente
Met het Regionaal Investeringsfonds (RIF) zet Holland Rijnland een concrete stap om de
bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio te verbeteren. Het fonds is een belangrijke motor voor
cofinanciering van specifieke regionale projecten. De gemeenten die meedoen met het RIF, zijn de
gemeenten die in 2008 deel uitmaakten van Holland Rijnland. Voor de gemeente Kaag en Braassem
geldt daarom dat zij alleen meebetalen voor het gebied van de voormalig gemeente Alkemade. De
gemeenten Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn zijn geen onderdeel van het RIF.
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Wat willen we bereiken?
Met de cofinanciering uit het RIF realiseren we de RijnlandRoute, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV)-net Zuid-Holland Noord, het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek, het
Regionaal Groenprogramma en de Greenport OntwikkelingsMaatschappij (GOM).

Wat gaan wij daar voor doen?
In de beheersverordening staat dat de gelden uit het RIF uiterlijk 31 december 2022 bestemd moeten
zijn voor de genoemde projecten. In 2019 maken we een tussenbalans op om in te schatten of de
besteding van de middelen wordt gerealiseerd conform de verordening. Wellicht is het nodig om
projecten te versnellen, om middelen langer gereserveerd te houden of om middelen een andere
projectbestemming te geven. In 2019 voeren we ook de discussie of een mogelijk vervolg op het RIF
gewenst is. Bijvoorbeeld voor nieuwe mobiliteitsprojecten, een vervolg op het groenprogramma of een
nieuw thema als energietransitie.

Wat mag dit kosten?
In de periode 2008 tot en met 2024 storten de samenwerkende gemeenten in totaal 142,5 miljoen
euro in dit fonds. In 2013 besloten deze een tweede tranche aan het RIF toe te voegen. Deze
tranche bestaat uit een aanvullende bijdrage van 37,5 miljoen euro voor het realiseren van de
RijnlandRoute en een verlenging van het RIF tot en met 2024. Katwijk en Leiden dragen, conform
art 1, respectievelijk € 8.627.300 en € 16.372.700 extra bij voor de Rijnlandroute. De overige
€ 12.500.000 brengen alle deelnemende gemeenten bijeen door de bijdrage met twee jaar te
verlengen. Sommige gemeenten hebben deze bijdrage reeds gedaan.

Gemeenten Bijdrage t/m 2018 Bijdrage 2019 Bijdrage t/m 2019

Kaag & Braassem 4.057.515 368.865 4.426.380

Hillegom 4.731.397 430.127 5.161.524

Katwijk 28.035.007 1.764.337 29.799.344

Leiden 50.215.872 3.076.652 53.292.524

Leiderdorp 7.036.216 571.022 7.607.238

Lisse 4.505.237 409.567 4.914.804

Noordwijk 6.438.828 585.348 7.024.176

Noordwijkerhout 4.165.238 378.658 4.543.896

Oegstgeest 4.409.680 400.880 4.810.560

Teylingen 8.050.955 731.905 8.782.860

Voorschoten 6.296.620 572.420 6.869.040

Zoeterwoude 1.810.050 164.550 1.974.600

Subtotaal 129.752.615 9.454.331 139.206.946

rentecorrectie 502.359 45.669 548.028

Totaal 130.254.974 9.500.000 139.754.974
Door de rentecorrectie wordt een eerdere berekeningsfout hersteld.


