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4 Begroting Paragrafen

Voor de begroting van Holland Rijnland is een aantal paragrafen niet van toepassing. Dit zijn de
paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen en Verbonden partijen. Aangezien Holland Rijnland geen
externe leningen heeft en (vrijwel) uitsluitend met schatkistbankieren te maken heeft is ook de
paragraaf Financiering niet meer opgenomen in deze begroting.

Wat betreft het BTW compensatiefonds, krijgt de individuele gemeente een opgave, waarin staat
welke voorbelasting compensabel is, en kan worden doorgeschoven. Deze kunnen de deelnemende
gemeenten meenemen in de opgave voor het BTW compensatiefonds. Deze opgave zit in de bijlage.

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland beschikt niet over vrije reserves. De deelnemende
gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling 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 nodig heeft
(middelen en mogelijkheden om niet begroten risico’s te kunnen opvangen).
 
De deelnemende gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de
begroting van Holland Rijnland door middel van de begroting, de tussenrapportage (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.

Risico’s uit reguliere bedrijfsvoering
Het realiseren van bedrijfsdoelstellingen gaat gepaard met risico’s. Een risico is een mogelijke
gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie. Door deze in kaart te brengen, kunnen de
risico’s beheerst worden.

Binnen Holland Rijnland liggen de risico’s voornamelijk binnen de reguliere bedrijfsvoering:
• Debiteurenbeheer;
• Subsidiestromen derden;
• Personeelskosten;
• Ziektekosten;
• Automatisering.

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 totale
begrote lasten. Zoals in de financiële beschouwingen al is aangegeven compenseert de indexering
van de gemeentelijke bijdrage de gestegen loonkosten onvoldoende. Met de vaststelling van de
kadernota 2019 is een extra gemeentelijke bijdrage van € 155.000 vastgesteld ter compensatie van
gestegen loonkosten. Daarmee is de loonkostenstijging in 2018 en de verwachte stijging van sociale
premies voor 2019 afgedekt. Voor 2019 en verder moet nog een nieuwe CAO worden afgesloten. De
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nieuwe CAO kan tot hogere loonkosten leiden. Dit risico schatten wij in op € 85.000 (afgerond), ca. 2%
van de loonsom.

Financiële kengetallen 
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt een vijftal financiële kengetallen
opgenomen. Deze kengetallen geven inzicht in de financiële positie. De berekeningswijze van
de kengetallen is vastgelegd in een ministeriële regeling. De VNG heeft een aantal normen
ontwikkeld om een grofmazige waardering te geven aan deze indicatoren. Deze kengetallen staan in
onderstaande tabel:

Kengetallen: Rek.2017 Begr.2018 Begr.2019 Begr.2020 Begr.2021 Begr.2022

Netto schuldquote -4,5% -1,9% -2,1% -2,4% -2,6% -2,7%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen

-4,5% -1,9% -2,1% -2,4% -2,6% -2,7%

Solvabiliteitsratio 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%

Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Structurele exploitatieruimte 4,7% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

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 vorige.

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.

Structurele exploitatieruimte: Holland Rijnland wordt volledig gefinancierd door de deelnemende
gemeenten. In die zin is er geen sprake van structurele exploitatieruimte

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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4.2 Bedrijfsvoering
Sinds medio 2016 zijn de bedrijfsvoeringstaken van Holland Rijnland ondergebracht bij Servicepunt71,
een servicecenter dat deze taken ook uitvoert voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en
Zoeterwoude. Het gaat hier om:
• Financiële administratie;
• ICT;
• HRM;
• Facilitaire zaken;
• Juridische zaken;
• Inkoop.

Servicepunt71 biedt geen dienstverlening aan op het gebied van Documentaire Informatievoorziening
(DIV). Deze activiteiten voert Holland Rijnland nog zelf uit.

Organisatie Holland Rijnland
De organisatie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:
• Strategische Eenheid;
• Regionaal Bureau Leerplicht (RBL);
• Bedrijfsbureau (inclusief Urgentiecommissie, Verkeersveiligheid, Regiotaxi en DIV);
• TWO Jeugdhulp.

De leiding van de organisatie ligt bij de secretaris-directeur. Concerncontrol adviseert de
secretaris-directeur maar is een zelfstandige functie die uit de lijnorganisatie is gehaald.
Dat is gedaan vanwege de onafhankelijke positie die gewenst is ten opzichte van
de lijnorganisatieonderdelen.

Organisatieontwikkeling
Holland Rijnland heeft als opdracht om een hoogwaardige flexibele netwerkorganisatie te zijn,
die binnen de regio bijdraagt aan een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op
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ruimtelijk, economisch en sociaal domein. Dit kan betekenen dat er voor verschillende onderwerpen
verschillende allianties en samenwerkingen ontstaan waarin ook de rol van Holland Rijnland wisselt.

Strategische personeelsontwikkeling
Die wisselende rol betekent dat Holland Rijnland moet voorzien in de opleidingsbehoefte van
medewerkers. Medewerkers hebben periodiek cursussen en opleidingen nodig, die hen in staat stellen
om flexibel te schakelen tussen de verschillende taken en rollen. Dit doen we met een strategisch
opleidingsbeleid. Performance management is hierbij verweven met organisatiemanagement. Het
is belangrijk om te voorzien in wat een medewerker nodig heeft in een bepaalde functie. Maar wat
de organisatie op lange termijn nodig heeft speelt daarin ook een belangrijke rol. Performance
management helpt om medewerkers op de juiste plek in te zetten en om mensen te werven die op
de lange termijn bijdragen aan de doelstellingen van Holland Rijnland. Strategisch opleidingsbeleid
ondersteunt en faciliteert de doorstroom in de organisatie. Dit gebeurt door medewerkers via training
voor te bereiden voor een nieuwe of andere functie.

Flexibele inzet
Waar het gaat om het inspelen op kansen, vraagt dat van Holland Rijnland, om een flexibelere inzet
van personeel. Daarom streven we naar meer ruimte in de totale personeelsbegroting. De financiële
ruimte daarvoor, creëren we door vacatures niet te vervullen of in te vullen op een lager schaalniveau.

Inhuur
Bij reguliere uitvoeringstaken streeft Holland Rijnland ernaar de inhuur van extern personeel zo veel
mogelijk te beperken. Daarop zijn twee uitzonderingen:
1. We streven ernaar om - binnen de formatieve en financiële ruimte van de Strategische Eenheid -

ruimte te creëren voor een flexibele schil die we inzetten wanneer zich bijzondere kansen voordoen
op terreinen waarvan de expertise ontbreekt binnen Holland Rijnland;

2. De bezetting van de TWO Jeugdhulp, waarover met de gemeenten is afgesproken dat de formatie
juist niet met vast personeel maar met ingehuurde krachten wordt ingevuld, en dan bij voorkeur
detacheringen uit de deelnemende gemeenten.

Bij de inhuur van personeel wordt standaard eerst gekeken bij Werken in het Westen en de invulling
via flexatures.

Beleidsindicatoren
Voor de bedrijfsvoering heeft Holland Rijnland, mede op instigatie van de nieuwe BBV een aantal
indicatoren opgesteld. Hieronder een weergave voor 2019 voor zover op dit moment beschikbaar:

Beleidsindicator Eenheid Periode Holland
Rijnland

1. Formatie Fte per 1.000 inwoners 2019 0,09

2. Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2019 0,10

3. Apparaatskosten Kosten per inwoner 2019 € 11,94

4. Externe inhuur Kosten inhuur als % van totale loonsom incl inhuur 2019 22,4 %

5. Overhead % van totale lasten 2019 30,1 %


