
 

               

         

        

    

            

            

        

              

              

          

               

        

               

          

            

          

           

         

           

           

       

           

          

               

            

          

          

           

          

        

          

       

              

         

          

1 Inleiding 

1.1 Algemene beschouwing 

Holland Rijnland streeft ernaar de natuurlijke en flexibele netwerkpartner te zijn voor, van en door de 

samenwerkende regiogemeenten. De manier van werken waarin we als gemeenten samen optrekken, 

in wisselende allianties met andere overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of 

bedrijven is en blijft in ontwikkeling. 

Verandering is hierbij de enige constante waardoor het soms lastig is om vooraf in te schatten 

welke opgaven meer aandacht zullen vragen en ook welke capaciteit daarmee gepaard gaat. Niet 

alleen voor het samenwerkingsorgaan, maar ook voor de gemeenten is het een uitdaging om de 

mensen en financiële middelen tijdig beschikbaar te stellen en op te nemen in de jaarplanning. Dat 

de gezamenlijke behoefte en wil tot samenwerking er is, laten de gemeenten en andere partijen 

herhaaldelijk zien, onder andere met het Energieakkoord Holland Rijnland. Zij zijn, met Holland 

Rijnland in de rol van procesregisseur, voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering ervan. In 

samenwerking met woningcorporaties en bedrijven worden bijvoorbeeld initiatieven ontwikkeld om 

energiebesparing en zon op daken te stimuleren. Op het terrein van de jeugdhulp wordt samen met 

het beleidsteam meer richting gegeven aan de transformatie. Leerplichtconsulenten van het RBL 

trekken samen met scholen op om jongeren onderwijs te laten volgen zodat ze een startkwalificatie 

behalen. 

Ook als het gaat om de inrichting van een aantrekkelijke en vitale woon- en leefomgeving 

zijn er opnieuw stappen gezet. De vastgestelde regionale woonagenda en de bijbehorende 

uitvoeringsagenda zijn kaders waarmee bouwers en gemeenten de komende jaren invulling kunnen 

geven aan de woningbouwopgave. Een actieve lobby heeft ertoe bijgedragen dat deze kaders zijn 

aanvaard door de provincie Zuid-Holland. De contramal van de verstedelijking is een robuuste groene 

leefomgeving. Vanuit het Groenprogramma zijn weer verschillende uitvoeringsovereenkomsten 

voor verschillende clusters van gemeenten tot stand gekomen. Samen maken de Holland Rijnland-

gemeenten het mogelijk dat het groen in en om de stad wordt versterkt. 

Dat de opgaven vooraf niet altijd zijn te voorzien bleek bijvoorbeeld ook uit een vraag op het ruimtelijk-

economisch vlak. Op verzoek van gemeenten heeft Holland Rijnland de procesregie op zich genomen 

om te komen tot regionale strategieën voor kantoren- en bedrijvenlocaties, een taak in een dossier dat 

aanvankelijk was afgestoten. Samen met gemeenten en de provincie is invulling gegeven aan deze 

opgave. 

Natuurlijk zullen er in de regio terugkerende thema’s zijn waarvoor Holland Rijnland op verschillende 

manieren blijft inzetten. Voorbeelden van dergelijke maatschappelijke onderwerpen zijn zorg, cultuur, 

doelgroepenvervoer, inclusieve arbeidsmarkt en de aanpak van laaggeletterdheid. Voor deze 

laatste twee thema’s zijn subsidies verworven van de ministeries van SZW en OCW, namelijk voor 

Banenimpuls kwetsbare jongeren Pro/VSO en Tel Mee met Taal. 

Medio 2019 wordt de nieuwe Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 - 2023 in het Algemeen 

Bestuur besproken. Actuele kansen en uitdagingen, ambities uit nieuwe coalitieprogramma’s en de 

bestaande samenwerkingsafspraken zijn erin verwerkt. Het is een leidraad voor de inspanningen van 
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Holland Rijnland, de financiële afspraken hierover en de verantwoording daarvan. De in de regionale 

agenda beschreven ambitie sluit daarvoor aan bij het beschikbare geld dat de gemeenten hieraan 

willen besteden. 

1.2 Leeswijzer 

In het vervolg van dit hoofdstuk leest u het rekeningresultaat, stemverhoudingen van het algemeen 

bestuur voor de deelnemende gemeenten en de samenstelling van het dagelijks bestuur. In hoofdstuk 

2 vindt u de inhoudelijke verantwoording per programma. 

Per programma wordt aangegeven wat men in 2018 heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en welke 

kosten daarmee gemoeid waren. In de parafen "Wat heeft dat gekost" verklaren wij de verschillen 

wanneer de baten of lasten meer afwijken dan € 25.000 ten opzichte van de begroting na wijziging bij 

de Tussenrapportage 2018. 

Leeswijzer financiële tabellen: 

•	� Directe kosten: kosten voor leveringen, goederen en diensten die rechtstreeks ten laste van 

projecten in de programma’s komen; 

•	� Kosten werkorganisatie: kosten voor personeel, huur gebouw e.d. die via toerekening van uren 

verdeeld worden over de projecten in de programma’s; 

•	� Directe baten: baten die rechtstreeks ten gunste van projecten in de programma’s komen. Het gaat 

voornamelijk om subsidies van Rijk en provincie of bijvoorbeeld leges; 

Onder het kopje paragrafen komt de bedrijfsvoering aan bod middels de thema’s die door het BBV 

worden aangedragen, zoals onder andere het weerstandsvermogen, kapitaalgoederen, PIOFACH 

en het BTW compensatiefonds. De jaarrekening is opgenomen in hoofdstuk 4, met de balans, de 

toelichting op de balans en het overzicht van baten en lasten. De overige staten en overzichten zijn 

opgenomen in de bijlagen. 

1.3 Rekeningresultaat 

Bij de tussenrapportage 2018, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 17 oktober 2018, sprak 

Holland Rijnland de verwachting uit het jaar af te sluiten met een positief resultaat van € 123.978. 

Vrijgevallen reserves 

Bij de tussenrapportageserve is besloten de reserve jeugdhulp van € 69.993 te laten vrijvallen ten 

gunste van de exploitatie van Holland Rijnland. 

Rekeningresultaat 

De jaarrekening van Holland Rijnland sluit in 2018 af met een positief resultaat van € 257.066. 

De jaarrekening van Holland Rijnland bestaat in feite uit twee aparte onderdelen die elk een aparte 

financiering kennen: 

•	� Holland Rijnlands reguliere taken, gefinancierd uit de reguliere gemeentelijke bijdrage; 

•	� TWO Jeugdhulp, de inkooporganisatie Jeugdhulp, gefinancierd uit de Jeugdhulpbudgetten van de 

gemeenten. 
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Resultaat Holland Rijnland
�
Het resultaat voor het onderdeel reguliere taken komt uit op € 264.144 positief. In de 

programmaverantwoording gaan wij in op de resultaten per programma. 

Resultaat TWO Jeugdhulp 

De kosten voor de uitvoeringsorganisatie voor de inkoop van jeugdhulp zijn onderdeel van de 

bedrijfsvoering van Holland Rijnland, maar worden apart in rekening gebracht bij de gemeenten die 

hieraan deelnemen. De gemeenten brengen dit ten laste van hun eigen Jeugdhulpbudget. 

Het gaat hier dus niet om de besteding van het totale uitvoeringsbudget. Over de jeugdhulpbudgetten 

wordt door Holland Rijnland wel een eindverantwoording opgesteld, maar het resultaat wordt verwerkt 

in de jaarrekeningen van de individuele gemeenten. 

De kosten van de TWO Jeugdhulp zijn € 7.078 euro hoger uitgekomen dan begroot. Hierbij 

meegenomen de onder overhead verantwoorde kosten. 

Resultaat en verdeling 

De verdeling over gemeenten zowel voor het tekort op de TWO Jeugdhulp als het resultaat van 

Holland Rijnland wordt separaat aangeboden aan het Algemeen Bestuur. 

1.4 Regionaal Investeringsfonds 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2007 is het Regionaal 

Investeringsfonds (RIF) ingesteld en de overeenkomst door de deelnemende gemeenten 

ondertekend. In de RIF zijn de volgende vijf projecten benoemd: 

• RijnlandRoute (zie lopende zaken leefomgeving, verkeer en vervoer); 

• HOV-netwerk ZHN (zie lopende zaken leefomgeving, verkeer en vervoer); 

• Programma Ontsluiting Greenport (GOM) (zie lopendezaken leefomgeving, verkeer en vervoer); 

• Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (GOM) (zie economie, greenports van morgen); 

• Regionaal Groenprogramma (zie lopende zaken leefomgeving). 

In 2018 hebben de gemeenten de tiende bijdrage van € 9.454.331 voldaan. Dit bedrag is direct in 

het fonds gestort. Onderstaand treft u een overzicht van de aan de vijf projecten toegerekende rente 

en de stand per begin en einde boekjaar per project. Het Regionaal Groenprogramma is in 2018 

gerealiseerd binnen de Inhoudelijke Agenda. Daar zijn zowel de lasten als baten € 551.255 hoger. 

Op verzoek van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) heeft Holland Rijnland vanuit het 

Regionale Investeringsfonds in juli 2018 het nog resterende bedrag van € 3.333.339 voor dit 

programma overgemaakt ten behoeve van de versnelling van de herstructurering. In totaal is er door 

Holland Rijnland € 10.000.000 aan RIF-middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van ‘de versterking 

van de Greenport Duin- en Bollenstreek’ waarvan het meerjarenprogrammaprogramma van de GOM 

de financiële vertaling is. 
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Stand per 1 januari 2018 31.627.642 

Ontvangsten: 

Totaal ontvangen van de gemeenten 9.454.331 

Totaal gerealiseerde renteopbrengst 0 

Totaal opbrengst 9.454.331 

sub-totaal 41.081.973 

Uitgaven: 

Rijnlandroute 2.500.000 

HOV-netwerk ZHN 

Maatregelen Middengebied 

Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (GOM) 3.333.339 

Regionaal Groenprogramma 551.255 

Totaal betaald in 2018 6.384.594 

Stand per 31 december 2018 34.697.379 

Verantwoording 

Verantwoord op ontvangen RIF-gelden 33.042.362 

Rentcorrectie op ontvangen RIF-gelden 502.361 

33.544.723 

Rente saldo 1.152.656 

Totaal 34.697.377 

Verdeling per project Bijdrage 

gemeenten 

minus 

uitname 

rente-

opbrengsten 

Saldo 

31-12-2018 

Rijnlandroute 759.051 354.764 1.113.815 

HOV-netwerk ZHN 2.561.716 218.973 2.780.689 

Noordelijke ontsluiting Greenport 24.003.181 343.452 24.346.633 

Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (GOM) -2.668.465 58.181 -2.610.285 

Regionaal Groenprogramma 8.889.240 177.287 9.066.526 

33.544.722 1.152.655 34.697.377 
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Overzicht RIF-bijdrage per gemeenten Bijdrage 

t/m 2017 

Bijdrage 

2018 

Bijdrage 

t/m 2018 

Kaag & Braassem 3.688.650 368.865 4.057.515 

Hillegom 4.301.270 430.127 4.731.397 

Katwijk 17.643.370 1.764.337 19.407.707 

Leiden 30.766.520 3.076.652 33.843.172 

Leiderdorp 5.710.220 571.022 6.281.242 

Lisse 4.095.670 409.567 4.505.237 

Noordwijk 5.853.480 585.348 6.438.828 

Noordwijkerhout 3.786.580 378.658 4.165.238 

Oegstgeest 4.008.800 400.880 4.409.680 

Teylingen 7.319.050 731.905 8.050.955 

Voorschoten 5.724.200 572.420 6.296.620 

Zoeterwoude 1.645.500 164.550 1.810.050 

Subtotaal 94.543.310 9.454.331 103.997.641 

Rentecorrectie 456.692 45.669 502.361 

Totaal 95.000.002 9.500.000 104.500.002 

Leiderdorp: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute 754.974 0 754.974 

Leiden: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute 16.372.700 0 16.372.700 

Totaal 112.127.676 9.500.000 121.627.676 
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1.5 Bestuur 

De regio Holland Rijnland bestaat in 2018 uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en 

Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, 

Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Deze regiogemeenten worden vertegenwoordigd door de 34 

leden van het Algemeen Bestuur. 

In 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. In aansluiting daarop is een nieuw bestuur 

aangetreden. Tijdens de vergadering op 4 juli is het nieuwe Algemeen Bestuur geïnstalleerd. 

Het Algemeen Bestuur heeft in 2018 drie maal vergaderd. Eenmaal op 14 maart, op 4 juli en op 17 

oktober. De vergadering van 19 december is geannuleerd. 

Algemeen Bestuur en stemverhouding per 4 juli 2018 

gemeente Aantal 

AB leden 

Stem per lid totaal 

1. Alphen aan den Rijn 3 2 x 16 stemmen 

1 x 1 stem 

33 

2. Hillegom 2 1 x 4,5 stemmen 

1 x 4,5 stemmen 

9 

3. Kaag en Braassem 2 1 x 5 stemmen 

1 x 4 stemmen 

9 

4. Katwijk 2 1 x 11 stemmen 

1 x 10 stemmen 

21 

5. Leiden 4 1 x 19 stemmen 

1 x 18 stemmen 

2 x 1 stem 

39 

6. Leiderdorp 2 1 x 5 stemmen 

1 x 4 stemmen 

9 

7. Lisse 2 1 x 5 stemmen 

1 x 4 stemmen 

9 

8. Nieuwkoop 3 2 x 4 stemmen 

1 x 1 stemmen 

9 

9. Noordwijk 3 2 x 4 stemmen 

1 x 1stemmen 

9 

10. Noordwijkerhout 2 2 x 3 stemmen 6 

11. Oegstgeest 2 1 x 5 stemmen 

1 x 4 stemmen 

9 

12. Teylingen 3 1 x 6 stemmen 

1 x 5 stemmen 

1 x 1 stem 

12 

13. Voorschoten 2 1 x 5 stemmen 

1 x 4 stemmen 

9 

14. Zoeterwoude 2 1 x 2 stemmen 

1 x 1 stemmen 

3 

Totaal 
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Voor elke vergadering van het Algemeen Bestuur wordt een Portefeuillehoudersoverleg gehouden 

dat bestaat uit wethouders en/of burgemeesters. In deze vergaderingen wordt het Dagelijks Bestuur 

geadviseerd onder meer over de onderwerpen op de agenda van het Algemeen Bestuur. Het 

Portefeuillehoudersoverleg adviseert ook de colleges over gemeenschappelijke onderwerpen en 

vormt een platform voor kennisdeling. Er zijn de volgende Portefeuillehoudersoverleggen: Bestuur 

en Middelen, Economie, Leefomgeving (Ruimte en Verkeer & Vervoer) en Maatschappij (Sociale 

Agenda). 

In de AB-vergadering van 4 juli is het Dagelijks Bestuur verkozen. Daarbij is er voor gekozen het 

Jeugdbeleid in de komende periode in een aparte portefeuille onder te brengen. De portefeuilles 

Bestuur en Middelen en Natuur, Landschap en Recreatie zijn samengevoegd tot één portefeuille. 

De reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur is een keer per drie weken op donderdag in het 

regiokantoor. 

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur per 4 juli 2018: 

H.J.J. Lenferink voorzitter en portefeuillehouder Algemeen Bestuurlijke Zaken 

J.W.E. Spies portefeuillehouder Arbeidsmarkt, Economie en Energie 

N. Mol portefeuillehouder Bestuur en Middelen, Natuur, Landschap en Recreatie 

A.L. van Kempen portefeuillehouder Verkeer en Vervoer 

G. van Duin portefeuillehouder Ruimte en Wonen 

B. Wolters portefeuillehouder Maatschappij 

F.Q.A. van Trigt portefeuillehouder Jeugd 

L. Bakker Secretaris 

9 




