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2 Algemene financiële beschouwingen

De begroting 2020 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2020. Deze is
vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 maart 2019.
De werkgroep ‘financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen’ van gemeenten in de regio
Hollands-Midden stelt de indexatie vast op 3,2% voor loonkosten en 1,5% voor de materiële kosten.
Het gebruikte gewogen indexcijfer is 2,84%. Op grond hiervan is de maximale reguliere bijdrage
van de gemeenten vastgesteld op € € 5.800.026,-. Deze indexatie wordt ook toegepast op de
uitvoeringskosten van TWO Jeugdhulp. De frictie- en transitiekosten, die bestaan uit de kosten voor
de salariskosten van een boventallige medewerker, zijn gebaseerd op de te verwachten werkelijke
kosten.

2.1 Inwonersbijdrage
De dertien gemeenten in de regio Holland Rijnland bekostigen de organisatie Holland Rijnland.
De 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.
Voor de berekeningen van 2020 is het inwonertal van de regio Holland Rijnland op 1
januari 2018 gehanteerd (CBS, 2018). Het aantal leerlingen is gebaseerd op de landelijk
leerlingenbasisadministratie per 1-1-2018.
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;
• Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem doen een gedeelte van de inkoop jeugdhulp in eigen

beheer. Zij dragen op basis van een nieuwe verdeelsleutel aan de hand van werkelijk gemaakte
kosten bij aan de TWO Jeugdhulp.

In 2020 bedraagt de gemiddelde reguliere bijdrage per inwoner € 10,32 (in 2019 was dat € 10,11).
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
1-1-2018). De totale gemeentelijke bijdrage voor 2020 is daarmee als volgt opgebouwd.
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Tabel 2.1 Totale bijdrage van gemeenten aan Holland Rijnland 2020

Ontwikkeling totaalbedrag t/m
2020Bedrag

(cumulatief in €)

Reguliere bijdrage gemeenten in 2019 € 5.639.854

Loon- en prijscompensatie 2020 € 160.172 € 5.800.026

Frictie en transitiekosten € 162.487 € 5.962.513

Bijstellen Frictie -€ -136,563 € 5.825.950

TWO € 2.239.855 € 8.065.805

Totale bijdragen van gemeenten in 2020 € 8.065.805
N.B. Bovenstaande berekening is gebaseerd op de data die op moment van schrijven beschikbaar waren, namelijk inwonertal
2018, aantal leerlingen 2018 en december circulaire 2017.

Tabel 2.2 Bijdrage gemeenten aan Holland Rijnland 2020 per gemeente en deelname.

Begroting 2020totaal
begroting

2019 Regulier TWO Frictie- en
transitie

bijstelling
Frictie Totaal

Alphen ad Rijn 1.043.057 868.902 152.490 31.677 -26.623 1.026.446

Hillegom 375.311 242.686 126.169 6.300 -5.294 369.861

Kaag & Braassem 321.621 298.881 21.749 7.690 -6.463 321.856

Katwijk 1.138.958 755.339 357.289 18.760 -15.767 1.115.621

Leiden 2.025.065 1.300.121 667.840 35.901 -30.173 1.973.689

Leiderdorp 461.182 305.673 142.887 7.855 -6.602 449.813

Lisse 373.319 254.300 109.644 6.569 -5.521 364.992

Nieuwkoop 344.866 223.947 110.855 8.164 -6.862 336.105

Noordwijk 409.983 469.161 203.925 12.321 -10.355 675.052

Noordwijkerhout* 272.443

Oegstgeest 375.803 276.488 96.291 6.899 -5.798 373.879

Teylingen 640.001 418.078 204.310 10.566 -8.880 624.073

Voorschoten 291.569 292.098 0 7.351 -6.178 293.271

Zoeterwoude 144.674 94.353 46.405 2.435 -2.046 141.146

Totaal 8.217.852 5.800.026 2.239.855 162.487 -136.563 8.065.805
* Noordwijk en Noordwijkerhout zijn 1-1-2019 gefuseerd

De begroting 2020 is lager dan in 2019 wat vooral verklaard wordt door een lager budget voor TWO
Jeugdhulp en voor frictiekosten. Die laatstgenoemde worden verder verlaagd in de Tussenrapportage
(Turap) 2019.
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2.2 Cofinancieringsfonds
In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het Cofinancieringsfonds Holland Rijnland.
Het fonds is bedoeld voor bovengemeentelijke initiatieven uit de regio die een innovatief karakter
hebben en een bijdrage leveren aan het realiseren van de opgaven van Holland Rijnland. Om op
een financiële bijdrage te kunnen rekenen, moet een initiatief ook actueel, kansrijk, opschaalbaar en
duurzaam van aard zijn. Het deel dat Holland Rijnland financiert is bedoeld als multiplier om externe
gelden aan te trekken. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat externe partijen (kennisinstellingen,
ondernemingen of andere overheden) het grootste deel van de investering financieren.

Vanaf de instelling van het fonds heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland met advies van het
Portefeuillehoudersoverleg besloten om aan tien initiatieven een financiële bijdrage te verstrekken.
De bijdrage kan binnen een bepaald jaar worden uitgekeerd, maar loopt soms ook over meerdere
jaren. Jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang. Holland Rijnland heeft ook jaarlijks de
mogelijkheid om de bijdrage uit het cofinancieringsfonds stop te zetten. Tot nog toe blijkt dat elke euro
die gecofinancierd wordt door Holland Rijnland leidt tot een investering van € 20,-.

Het Cofinancieringsfonds loopt vooralsnog tot en met 2020. Dit is dan het laatste jaar dat
projectgelden vanuit het fonds kunnen worden aangevraagd en uitgekeerd. In 2019 wordt het fonds
geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie zal worden besloten of het fonds ook na 2020 zal
worden voortgezet.

In overzicht 2.3 is aangegeven welke bestedingen vastliggen en gaan plaatsvinden in de nog
resterende jaren van het fonds. Voor 2019/2020 is er nog een vrij besteedbare ruimte van € 394.610,-
incl. btw. We gaan actief op zoek naar nieuwe projecten. We zien kansen op het gebied van
toepassing van duurzame mobiliteit (smart onderwijsbus), chemische en biologische verstoringen
van de waterkwaliteit (gezondheid en Greenports), ruimtevaart (NEOC en 5G fieldlab/opstelpunt
Unmanned Valley), en innovatieve projecten op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt.
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Tabel 2.3: Cofinancieringsfonds: vastgelegde en waarschijnlijke bestedingen 2017-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Inleg (excl. indexering) per jaar € 150.000 € 268.500 € 271.991 € 278.247 € 282.421

Totaal inleg € 150.000 € 418.500 € 687.000 € 955.500 € 1.251.159

1 Instrumentation for Space € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

2A Project Taalhuizen € 25.000

2B Laagtaalvaardige ouders (Taalhuizen) € 25.000

3 Nationaal Park Hollandse Duinen € 12.100 € 12.100

4 Back on Track € 100.000

5 Labs2Meet € 50.000 € 50.000

6 EUPlantcropp € 24.000

7 Levend Lab € 32.670

8 grenzenloos actief € 15.000

9 Topsurf € 99.825

10 NEOC * € 100.000

11 Techolab € 100.000

12 Voorkomen laaggeletterdheid * € 25.000

totale uitgave per jaar € 0 € 244.770 € 350.925 € 150.000 € 25.000

Resterend in fonds € 150.000 € 173.730 € 94.796 € 223.043 € 480.464

* intentie voor een bijdrage uit het cofinancieringsfonds

2.3 Regionaal Investeringsfonds per gemeente
Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) loopt tot en met 2024. Alleen de gemeenten die in 2008 deel
uitmaakten van Holland Rijnland, betalen mee aan het RIF. Voor de gemeente Kaag en Braassem
geldt daarom dat zij alleen meebetaalt voor het gebied van de voormalige gemeente Alkemade.
De gemeenten Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn nemen niet deel aan het RIF. Noordwijk en
Noordwijkerhout zijn 1 januari 2019 gefuseerd. In de periode van 2008-2020 storten de gemeenten
een bijdrage op basis van een afgesproken verdeelsleutel. Voor de tweede tranche die ingesteld is
voor de RijnlandRoute, geldt een andere verdeelsleutel.
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Tabel 2.3 Bijdrage Regionaal Investeringsfonds per gemeente tot en met 2020

Gemeenten Bijdrage t/m 2019 Bijdrage 2020 Bijdrage t/m 2020

Hillegom 5.161.524 430.127 5.591.651

Kaag & Braassem 4.426.380 368.865 4.795.245

Katwijk 29.799.344 1.764.337 31.563.681

Leiden 53.292.524 3.076.652 56.369.176

Leiderdorp 7.607.238 571.022 8.178.260

Lisse 4.914.804 409.567 5.324.371

Noordwijk (Nieuw) 11.568.072 964.006 12.532.078

Oegstgeest 4.810.560 400.880 5.211.440

Teylingen 8.782.860 731.905 9.514.765

Voorschoten 6.869.040 572.420 7.441.460

Zoeterwoude 1.974.600 164.550 2.139.150

Subtotaal 139.206.946 9.454.331 148.661.277

rentecorrectie 548.028 45.669 593.697

Totaal 139.754.974 9.500.000 149.254.974

Het fonds is een belangrijke motor voor cofinanciering van specifieke regionale projecten om de
bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio te verbeteren. Concreet gaat het om een bijdrage aan
de volgende projecten:
1. RijnlandRoute (2x € 37,5 miljoen) .
2. HOV-netwerk Zuid-Holland Noord (€ 37,5 miljoen) .
3. Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (POG) (€ 37,5 miljoen). Het POG bestaat

uit meerdere projecten. Voor de Duinpolderweg is € 12,5 miljoen gereserveerd; € 20 miljoen is
gereserveerd voor enkele maatregelen in het middengebied van de Bollenstreek en € 5 miljoen is
bestemd voor het HOV Noordwijk – Schiphol.

4. Greenport OntwikkelingsMaatschappij (€ 10 miljoen) .
5. Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland (€ 20 miljoen).

Voor de projecten en programma’s 1 tot en met 4 geldt dat de genoemde bedragen gereserveerd zijn
(AB-besluit d.d. 29 juni 2011).Tot en met 2024 (einde looptijd van het fonds) kunnen projectbijdragen
worden aangevraagd en toegekend door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Voorwaarde voor
toekenning van gelden is dat deze projecten in 2024 zijn uitgewerkt tot het niveau van een definitief
ontwerp. Na 2024 zijn aanvragen mogelijk, alleen vereist dit dan een besluit van het Algemeen
Bestuur (AB). Indien de gereserveerde middelen niet besteed zullen worden aan de projecten zoals
vastgesteld door het AB, moet het AB een besluit nemen over al dan niet alternatieve besteding
van de middelen. Voor het Groenprogramma is eveneens een bedrag gereserveerd, maar Holland
Rijnland is hierbij ook verantwoordelijk voor de programmering. De uitvoeringstrategie van het
Groenprogramma reikt tot 2020, met een mogelijke uitloop naar 2024.

Voor de programma’s 1 t/m 4 is een groot deel van het budget verplicht en is realisatie en
verantwoording te voorzien voor afloop van het fonds. Binnen het Programma Ontsluiting Greenport
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Duin- en Bollenstreek (POG) is een deel van de maatregelen middengebied nog onzeker. Het is van
belang dat hierover duidelijkheid komt in 2020.

Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland
Toekenning van gelden vanuit het Groenprogramma vindt plaats op basis van uitvoerings-
overeenkomsten (UO). Holland Rijnland sluit UO met clusters van gemeenten. Gemeenten zijn
zelf vrij om clusters te vormen. Zij kunnen ook deelnemen in meerdere clusters. In de uitvoerings-
overeenkomsten zijn projecten opgenomen. In deze overeenkomsten wordt per project een bedrag
begroot. De uiteindelijk gerealiseerde projectkosten worden bij de eindverantwoording vastgesteld.
Het uitgangspunt is dat Holland Rijnland 25% van de uiteindelijk gerealiseerde projectkosten
cofinanciert. Holland Rijnland financiert uitvoeringskosten die worden gemaakt vanaf het moment dat
het definitief ontwerp vastgesteld is.

In totaal zijn inmiddels voor 13,5 miljoen euro van het Groenprogramma verplichtingen aangegaan
(stand begin 2019). Hiervan is 30% (circa 4 miljoen euro) gerealiseerd en verantwoord, nog eens
56% verplicht (circa 8 mln) en binnen looptijd te realiseren en 14% (circa 2 mln) wel verplicht maar
realisatie nog enigszins onzeker. Er resteert dus in 2019 nog 6.5 miljoen.

In 2019 zal worden besloten om het Groenprogramma al dan niet te verlengen tot 2024 en de
resterende circa 6,5 miljoen te benutten of terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Het is
de bedoeling dat zowel Landschapstafel Leidse Ommelanden en Duin en Bollenstreek een nieuwe
uitvoeringsovereenkomst (UO) aandragen voor het Groenprogramma. De aangesloten gemeenten
beogen ook hiermee extra Natuur en Landschapsdoelen te realiseren in Holland Rijnland zoals:
• Biodiversiteit: op basis van de resultaten van een analyse die wordt uitgevoerd in opdracht van

de kerngroep Leefomgeving/biodiversiteit, Hart van Holland, waarbij alle regiogemeenten zijn
aangesloten, willen we komen tot een nieuw Uitvoeringsovereenkomst biodiversiteit.

• Waterrecreatie/toerisme: op basis van het Uitvoeringsprogramma (UP) Hollandse Plassen,
UP Haarlemmertrekvaart e.o., willen we komen tot een uitvoeringsovereenkomst voor het
Groenprogramma.

Naast financiering uit het Groenprogramma willen de samenwerkende gemeenten voor bovenstaande
ambities gelden mobiliseren vanuit het programma Rijke Groen-Blauwe Leefomgeving (provincie Zuid-
Holland) voor een multiplier.


