
  

            

          

           

         

            

   

               

   

          

            

            

    

          

        

         

        

         

             

        

  

         

          

         

          

         

      

    

  

  

      

 

  

   

2 Jaarverslag Programma verantwoording 

De gemeenten in Holland Rijnland willen vormen van samenwerking die gekenmerkt worden door 

optimale flexibiliteit, lage kosten, grotere betrokkenheid van de deelnemende gemeenten (nabijheid), 

georganiseerde ontmoeting en uitwisseling van kennis en ideeën en een slagvaardige en actiegerichte 

organisatie gericht op maatschappelijk relevante projecten. Vanuit deze wens draagt Holland Rijnland 

draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, 

economisch en sociaal gebied. 

Voor de inzet van de organisatie Holland Rijnland voor de realisatie van de Inhoudelijke Agenda zijn 

vijf rollen te onderscheiden: 

•	� Platform voor ontmoeten en netwerken, kennis en ervaringen delen: Het organiseren 

van regionale afstemming van thema’s die de regio aangaan en het organiseren van allerlei 

gelegenheden voor de veertien gemeenten om ideeën te delen, kennis uit te wisselen, belangen in 

te brengen en thema's te agenderen. 

•	� Afstemming en coördinatie van beleidskaders en uitgangspunten : Afstemmen en coördineren 

van gezamenlijke beleidskaders en -uitgangspunten, waarna uitvoering lokaal of subregionaal 

plaatsvindt. Gemeenten zijn veelal zelf verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen. Holland 

Rijnland faciliteert en coördineert de besluitvorming op ambtelijk en bestuurlijk niveau. 

•	� Lobby en belangenbehartiging: Optreden naar provincie, rijk en andere belangrijke gremia om 

de doelen van de regio te bereiken (via lobby en subsidiewerving). Holland Rijnland vormt hiervoor 

kansrijke allianties en fungeert tevens als aanspreekpunt in formele trajecten, zoals herziening van 

een provinciale structuurvisie. 

•	� Signalering nieuwe ontwikkelingen: Het signaleren en benoemen van nieuwe ontwikkelingen, 

bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving en maatschappelijke trends. Hieronder valt ook zicht 

hebben op het subsidielandschap en het signaleren van mogelijkheden voor cofinanciering. 

•	� Uitvoering programma’s, taken en opdrachten: Voor een aantal specifieke opgaven voert 

Holland Rijnland concrete taken uit: onder meer de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling, 

Opdrachtgeverschap Jeugdhulp en het Regionaal Bureau Leerplicht. 

In dit hoofdstuk staan acht programma’s beschreven: 

•	� De Inhoudelijke Agenda; 

•	� Regionaal Bureau Leerplicht; 

•	� Overige uitvoerende taken: woonruimte verdeling, verkeer en vervoer; 

•	� TWO Jeugdhulp; 

•	� Cofinanciering; 

•	� Frictie en transitiekosten; 

•	� Algemene dekkingsmiddelen en overhead. 
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Naar programma Begroting 

2018 

Wijziging 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Resultaat 

2018 

1 Inhoudelijke agenda Lasten 1.741.262 960.421 2.701.683 3.084.130 -382.447 

Baten -160.307 -890.428 -1.050.735 -1.675.043 624.308 

Saldo 1.580.955 69.993 1.650.948 1.409.086 241.862 

2 Regionaal bureau 

leerplicht 
Lasten 1.575.524 110.350 1.685.874 1.565.698 120.176 

Baten -810.400 -135.314 -945.714 -951.977 6.263 

Saldo 765.124 -24.964 740.160 613.721 126.439 

3 Uitv. Woonruimteverd, 

verkeer vervoer 
Lasten 1.576.702 - 1.576.702 1.496.628 80.074 

Baten -828.256 - -828.256 -954.790 126.534 

Saldo 748.446 - 748.446 541.838 206.608 

4 TWO Jeughulp Lasten 1.903.128 - 1.903.128 1.470.707 432.421 

Baten - - - - -

Saldo 1.903.128 - 1.903.128 1.470.707 432.421 

5 Cofinanciering Lasten 271.991 - 271.991 351.788 -79.797 

Baten - - - - -

Saldo 271.991 - 271.991 351.788 -79.797 

6 Frictie en 

transitiekosten 
Lasten 258.297 -99.014 159.283 125.201 34.082 

Baten - - - 24.232 -24.232 

Saldo 258.297 -99.014 159.283 149.433 9.850 

Algemene 

dekkingsmiddelen 
Lasten - - - - -

Baten -7.749.721 - -7.749.721 -7.749.717 -4 

Saldo -7.749.721 - -7.749.721 -7.749.717 -4 

Overhead Lasten 2.221.780 - 2.221.780 3.026.072 -804.292 

Baten - - - - -

Saldo 2.221.780 - 2.221.780 3.026.072 -804.292 

Resultaat Lasten - 123.978 123.978 - 123.978 

Baten - - - - -

Saldo - 123.978 123.978 - 123.978 

Totaal lasten 9.548.684 1.095.735 10.644.419 11.120.221 -475.802 

Totaal baten -9.548.684 -1.025.742 -10.574.426 -11.307.294 732.868 

Saldo van baten en 

lasten 
- 69.993 69.993 -187.073 257.066 

Storting in reserves - - - - -
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Naar programma Begroting 

2018 

Wijziging 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Resultaat 

2018 

Onttrekking uit reserves - -69.993 -69.993 -69.993 -

Saldo reserveringen - -69.993 -69.993 -69.993 -

Resultaat - - - -257.066 257.066 
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2.1 Inhoudelijke Agenda 

De ambities van Holland Rijnland zijn beschreven in de Inhoudelijke Agenda, een strategische agenda
�
voor de gemeenten van Holland Rijnland (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 december
�
2015).
�
De Strategische Eenheid van Holland Rijnland voert de ambities en daarbij behorende taken uit
�
in samenwerking met de deelnemende gemeenten, maatschappelijke partners en ondernemers.
�
Thema's binnen de Inhoudelijke Agenda zijn Economie, Leefomgeving en Maatschappij.
�

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Economie 
Naar aanleiding van een verzoek van de provincie Zuid-Holland heeft het samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland de procesregie op zich genomen om op basis van subregionale analyses en keuzes 

tot regionale strategieën te komen voor kantoren- en bedrijfslocaties. 

De partijen van het Energieakkoord Holland Rijnland uit 2017 zijn in 2018 met programmatische 

ondersteuning vanuit de Strategische Eenheid voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering 

ervan. Met de gekozen uitvoeringslijnen is er een basis gelegd voor een nog op te stellen 

Regionale Energiestrategie (RES). Voor het stimuleren van energiebesparing en zon op daken is er 

samenwerking gezocht met onder andere woningbouwcorporaties en bedrijven. Er is een regionale 

aanzet gedaan voor het opstellen van lokale warmtevisies. In samenspraak met stakeholders en 

gemeenteraden zijn er zoekrichtingen verkend voor ruimte voor meer grootschalige duurzame 

energieopwekking. Er is een convenant afgesloten met Liander voor aardgasvrij bouwen. Ook is er 

een prognose gemaakt van benodigde laadinfrastructuur in de regio. 

Leefomgeving 
Holland Rijnland heeft zich ook in 2018 ingezet voor het realiseren en in stand houden van een 

aantrekkelijke en vitale woon- en leefomgeving. In 2018 is de Regionale Woonagenda vastgesteld 

en een bijbehorende uitvoeringsagenda opgesteld. Mede door een actieve lobby zijn deze 

aanvaard door de provincie Zuid-Holland. Hiermee kunnen we de procedures voor de realisatie van 

woningbouwplannen versnellen. 

Voor het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland is in 2018 invulling gegeven aan 

Uitvoeringsovereenkomsten van verschillende clusters van gemeenten. Het opknappen en 

restaureren van park Duivenvoorde als onderdeel van de overeenkomst Duin, Horst en Weide is 

afgerond en in Duin-Bollenstreek is het project bloeiende bermen Hillegom afgerond. Met deze beide 

projecten is een bedrag van circa € 500.000 gemoeid. Daarnaast zijn enkele minder omvangrijke 

projecten afgerond. Er is met succes gelobbyd om het Hollands Plassengebied een plek te geven 

in de provinciale visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Dit is de basis voor ondersteuning door de 

provincie voor het versterken van dit voor waterrecreatie interessante gebied. 

De gemeenten in Holland Rijnland zijn tot een gezamenlijke keuze gekomen voor een 

voorkeursvariant voor de ‘Duinpolderweg.’ Deze variant is uiteindelijk ook door het bevoegd gezag 

gekozen. Dit brengt realisatie van deze verbindingen weer een stapje dichterbij en dit vergroot de 

bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek. Daarnaast zijn we in 2018 in samenwerking met de 

regio Midden Holland en de provincie Zuid Holland gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe 

OV-concessie. Naast verzameling en analyse van feiten over de behoefte aan en gebruik van OV, zijn 

mogelijkheden tot integratie met het doelgroepenvervoer onderzocht. 
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Maatschappij
 
Holland Rijnland heeft zich in 2018 actief inzet gepleegd op de lobby bij het Rijk en de Tweede 

Kamer om meer budget voor de jeugdhulp te krijgen. De aanvraag van Holland Rijnland om een 

transformatiebudget van € 3,4 miljoen voor 2018-2021 is inmiddels door het ministerie van VWS 

toegekend en krijgt vanaf 2019 uitvoering binnen de regio. Verder stond 2018 in het teken van de start 

van het regionaal Beleidsteam Jeugd bestaande uit beleidsmedewerkers van gemeenten. Doel van 

dit team is om - samen met de TWO Jeugdhulp - uitvoering te geven aan de gezamenlijke regionale 

opgaven uit het Sturingsplan Jeugdhulp 2018-2019. 

In voorbereiding op decentralisatie van de maatschappelijke zorg vervulde Holland Rijnland - naast 

een ondersteunende rol - een trekkersrol voor het onderwerp huisvesting. In 2018 is het proces 

gestart om per 1 juli 2019 een nieuwe huisvestingsverordening voor Holland Rijnland vast te stellen, 

waarbij er extra aandacht is voor doelgroepen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien of 

ondersteuning nodig hebben bij het wonen. 

Hiernaast werkten wij in 2018 ook aan diverse lopende maatschappelijke thema’s: zorg, cultuur, 

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

twee thema’s heeft Holland Rijnland subsidies verworven van de ministeries van SZW en OCW, 

namelijk banenimpuls kwetsbare jongeren Pro/VSO en Tel Mee met Taal. 

Wat heeft dat gekost? 

Er is minder uitgegeven dan begroot. Grotendeels komt dit door een onderschrijding in uren. Een deel 

van deze onderschrijding uit zich in meer geschreven uren op het programma Overhead. 

Ook is er een onderbesteding op het Energieakkoord van € 180.589. Dit gaat om minder uitgaven 

op het budget, dat voor het energieprogramma buiten de reguliere begroting van Holland Rijnland 

om, door de deelnemende partijen bijeengebracht is. De bijdrage vanuit het samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland in uren (kosten werkorganisatie) en budget is wel volledig benut. Het PHO+ Energie 

heeft voorgesteld het overschot uit 2018 over te hevelen naar 2019. Het overschot is ontstaan doordat 

de voorbereidingstijd voor de verschillende uitvoeringslijnen van het energieprogramma langer was 

dan voorzien in 2017. Het uitvoeringsprogramma 2019 is inmiddels vastgesteld. 

In 2018 liepen de inkomsten en uitgaven van het Regionaal Groenprogramma niet via het RIF, maar 

over de exploitatie € 551.255. 

In 2018 is het scholingsfonds van start gegaan, daarbij voorgesteld dat de kosten die daarvoor 

gemaakt zijn worden gedekt door de reserve onderwijsarbeidsmarkt. Bij resultaatbestemming wordt 

voorgesteld de gemaakte kosten van € 25.531 uit deze reserve te onttrekken. 

€ 156.060 voor Zuidvleugel Zichtbaar Groener is beschikbaar gesteld voor de stichting 

Landschapsfonds Holland Rijnland. Hiermee wordt door middel van vouchers en een prijsvraag 

bijgedragen worden aan landschapselementen en aan het beheer van boerenlandpaden. Bij 

resultaatbestemming wordt voorgesteld dit te dekken uit de reserve natuurlijke landschappen en 

elementen. 
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1 Inhoudelijke agenda Begroting 

2018 

Wijziging 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Resultaat 

2018 

Directe kosten 647.297 960.421 1.607.718 2.017.457 -409.739 

Kosten werkorganisatie 1.093.965 - 1.093.965 1.066.672 27.293 

Lasten 1.741.262 960.421 2.701.683 3.084.130 -382.447 

Directe baten -160.307 -890.428 -1.050.735 -1.675.043 624.308 

Bijdragen gemeenten - - - - -

Baten -160.307 -890.428 -1.050.735 -1.675.043 624.308 

Saldo van baten en lasten 1.580.955 69.993 1.650.948 1.409.086 241.862 

Storting in reserves - - - - -

Onttrekking uit reserves - -69.993 -69.993 -69.993 -

Saldo reserveringen - -69.993 -69.993 -69.993 -

Resultaat 1.580.955 - 1.580.955 1.339.093 241.862 

2.2 Regionaal Bureau Leerplicht 

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen 

om een positieve basis te leggen voor hun toekomst. Door zich te ontplooien en onderwijs te 

volgen, worden zij toegerust om deel te nemen aan de samenleving en vergroten zij de kans op een 

arbeidsplek die aansluit bij hun talenten en interesses. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voert voor elf gemeenten in de regio de leerplicht en RMC-

taken uit. In 2018 waren dit er – met Noordwijkerhout - twaalf. Het regionaal uitvoeren van deze taken 

heeft vele voordelen, zoals eenduidig beleid, een hogere kwaliteit, efficiency en schaalvoordelen, en 

makkelijk samenwerken met andere regionaal georganiseerde partners zoals scholen. 

De missie van het RBL is het waarborgen van het recht op onderwijs van 5- tot 23-jarigen. Deze 

missie komt als hoofddoelstelling terug in het ‘’Beleidsplan Leerplicht en RMC 2018-2022’’ dat 

gemeenten hebben vastgesteld: alle jongeren tussen de 5 en 23 jaar die daartoe in staat zijn, volgen 
onderwijs tot zij een startkwalificatie hebben behaald. Wanneer het recht op onderwijs in het gedrang 

komt – bijvoorbeeld door een gebrek aan aanbod – heeft het RBL een belangrijke signaalfunctie. 

In 2018 heeft het RBL deze missie verder uitgewerkt in drie concrete doelstellingen: 

We gaan voor minder schoolverzuim 
We zoeken de best passende oplossing als schoolgang niet lukt en richten ons op het tegengaan van 

verzuimrecidive. 

We gaan voor minder thuiszitten 
In de breedste zin van het woord: ook bij geoorloofde afwezigheid (‘risico-leerling’ of vrijstelling) 

zoeken wij mogelijkheden voor onderwijs. 
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We gaan voor minder voortijdig schooluitval
 
Ons doel is dat elke jongere die het kan, een startkwalificatie behaalt. Als dit echt niet lukt, gaan we 

voor een zinvolle dagbesteding, in nauwe samenwerking met netwerkpartners. 

In haar eigen jaarverslag over schooljaar 2017/2018 rapporteert het RBL uitgebreid over haar taken 

en geboekte resultaten voor wat betreft bovenstaande doelstellingen. 

Wat heeft dat gekost? 

Het RBL heeft in 2018 minder uitgegeven dan begroot. Hier ligt een drietal verklaringen aan ten 

grondslag. Ten eerste is – als gevolg van veranderende regelgeving - een belangrijk deel van de 

loonkosten toegekend aan het programma Overhead. Dit betreft bijvoorbeeld de gewerkte uren van de 

leerling-administratie en de applicatiebeheerder. In 2019 worden deze uren weer toegekend aan de 

RBL-kostenplaats omdat hier sprake is van een directe bijdrage aan het primaire proces. Ten tweede 

is gedurende 2018 sprake geweest van een tijdelijk lagere bezetting dan de formatie. Dit komt onder 

andere door tijdelijke vacatureruimte en een interne detachering. De ‘Leidse VSV-subsidie’ is niet 

volledig uitgenut, en zal lopende 2019 worden afgerekend. 

2 Regionaal bureau leerplicht Begroting 

2018 

Wijziging 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Resultaat 

2018 

Directe kosten 25.326 110.350 135.676 101.533 34.143 

Kosten werkorganisatie 1.550.198 - 1.550.198 1.464.165 86.033 

Lasten 1.575.524 110.350 1.685.874 1.565.698 120.176 

Directe baten -810.400 -135.314 -945.714 -951.977 6.263 

Bijdragen gemeenten - - - - -

Baten -810.400 -135.314 -945.714 -951.977 6.263 

Saldo van baten en lasten 765.124 -24.964 740.160 613.721 126.439 

Storting in reserves - - - - -

Onttrekking uit reserves - - - - -

Saldo reserveringen - - - - -

Resultaat 765.124 -24.964 740.160 613.721 126.439 

2.3 Overige uitvoerende taken: woonruimte, verkeer en vervoer 

Naast het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en de TWO Jeugdhulp, heeft Holland Rijnland nog een 

aantal andere uitvoerende taken. Het gaat hierbij om de urgentieverlening bij woonruimteverdeling, 

het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), de coördinatie van de subsidieaanvragen Provinciale 

Subsidieregeling Mobiliteit (PSM) en het Regionaal Project Verkeersveiligheid. Bij deze laatste 

taak is het doel om door gedragsbeïnvloeding (voorlichting, educatie en handhaving) het aantal 

verkeerslachtoffers terug te dringen. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Holland Rijnland verzorgt het secretariaat van de Regionale Urgentiecommissie Woonruimteverdeling. 

In 2018 zijn er 387 urgentieverzoeken en 319 vragen voor stadsvernieuwingsurgentie behandeld. 

Daarnaast zijn bezwaarprocedures voor rechtbank en Raad van State afgehandeld, is voorlichting 
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gegeven aan intakers bij woningcorporaties en is bijgedragen aan de nieuwe regionale 

huisvestingsverordening. 

Om optimaal gebruik te maken van Provinciale subsidieregeling mobiliteit coördineerde Holland 

Rijnland de subsidieaanvragen voor regionale infrastructurele projecten én voor projecten Duurzaam 

Veilig. We faciliteerden de projectleiders die lokaal de acties rondom verkeerseducatie begeleidden. 

Met de coördinatie van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer boden we een openbaar 

vervoerssysteem van deur tot deur dat goedkoper is dan de reguliere taxi’s en dat bovendien 

toegankelijk is voor minder mobiele reizigers. Holland Rijnland toetste de afspraken uit het programma 

van eisen en verzorgde de afstemming tussen vervoerders en gebruikersgroepen. 

Wat heeft dat gekost? 

De onderbesteding in het programma Overige Uitvoerende taken, wordt vooral verklaard door twee 

zaken op het onderdeel woonruimte. Op de eerste plaats is er een medewerker vertrokken die vooral 

belast was met bezwaren inzake woningtoewijzing. Op de tweede plaats is een deel van de begrote 

loonkosten toegekend aan het programma Overhead. 

3 Uitv. Woonruimteverd, verkeer 

vervoer 

Begroting 

2018 

Wijziging 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Resultaat 

2018 

Directe kosten 1.182.197 - 1.182.197 1.228.036 -45.839 

Kosten werkorganisatie 394.505 - 394.505 268.591 125.914 

Lasten 1.576.702 - 1.576.702 1.496.628 80.074 

Directe baten -828.256 - -828.256 -954.790 126.534 

Bijdragen gemeenten - - - - -

Baten -828.256 - -828.256 -954.790 126.534 

Saldo van baten en lasten 748.446 - 748.446 541.838 206.608 

Storting in reserves - - - - -

Onttrekking uit reserves - - - - -

Saldo reserveringen - - - - -

Resultaat 748.446 - 748.446 541.838 206.608 
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2.4 TWO Jeugdhulp 

De transformatie van de jeugdhulp begint na jaar langzaam maar zeker contouren te krijgen. 

De jarenlange ervaring in de samenwerking op het gebied van jeugd binnen Holland Rijnland 

helpt hierbij. Ook het vormgeven van het opdrachtgeverschap is een proces van ontwikkeling. De 

dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp tussen de gemeenten en Holland Rijnland is hiervoor in 

2018 geëvalueerd. Besloten is om de inzet van de TWO Jeugdhulp onverminderd voort te zetten. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Het jaar 2018 heeft vooral in het teken gestaan van de transformatie van het jeugdhulpstelsel en de 

verantwoordelijkheid van de gemeenten daarin. Daarom hebben de gemeenten in Holland Rijnland 

een Beleidsteam Jeugd in het leven geroepen. Samen met het beleidsteam zijn we in staat gebleken 

om meer richting te geven aan de transformatie. Niettemin geldt voor enkele gemeenten dat zij nog 

onvoldoende perspectief hebben op de gewenste ontwikkelingen binnen de jeugdhulp en wordt door 

hen daarom naarstig gezocht naar alternatieven. De TWO Jeugdhulp biedt ondersteuning in die 

zoektocht naar versnelling van de transformatie. 

Het gezamenlijk opdrachtgeverschap betreft het proces van en rondom de contractering van de 

jeugdhulp, waarbij permanente verbetering van het opdrachtgeverschap van de samenwerkende 

gemeenten en transformatie centraal staat. Het gezamenlijk opdrachtgeverschap heeft als basis 

dat de administratie wordt beperkt tot hoogst noodzakelijk en dat er wordt samengewerkt in een 

vorm van partnerschap met de jeugdhulpaanbieders. Het vraagt van de gemeenten en instellingen 

onverminderd een grote inspanning om het veranderingsproces dat bij die transformatie hoort 

vorm te geven. Het instrumentarium dat hiervoor door de TWO Jeugdhulp namens de gemeenten 

wordt ingezet - en in 2018 verder ontwikkeld is - voorziet in een breed scala aan ondersteunende 

mogelijkheden hiervoor. 

Naast het verzorgen van de rapportages over het gebruik van Jeugdhulp heeft de TWO Jeugdhulp in 

2018 met name uitvoering gegeven aan de volgende zaken: 

•	� Bekostiging: De monitoring en evaluatie bekostiging GGZ en de opzet en besluitvorming rond het 

bekostigingsplan Verblijf (LVB-aanbieders) en Ambulante jeugdhulp. 

•	� Financiën: Op het gebied van financiën is aandacht uitgegaan naar het opstellen en de 

besluitvorming rond de Begroting Jeugdhulp 2019, de Meerjarenbegroting Jeugdhulp 2020-2023, 

de Verantwoording en afrekening Jeugdhulp 2017, een voorstel voor aanpassing van de 

risicoverevening (financiële solidariteit) en de tussenevaluatie (financieel) van het Tijdelijk Fonds 

Jeugdhulp. 

•	� Contractering: de belangrijkste activiteiten op dit gebied waren het voeren van het 

contractmanagement met de jeugdhulpaanbieders, het vaststellen van de tarieven en de 

maximale bestedingsruimten voor de jeugdhulpaanbieders in 2019, het actualiseren van de 

resultaatovereenkomsten Ambulant, Verblijf en Jeugd- en Opvoedhulp en het inrichten en faciliteren 

van het inkoopproces Jeugdhulp 2020. 

Wat heeft dat gekost? 

Er is een afwijking te zien op het niveau 'directe kosten' en 'kosten werkorganisatie'. Een deel van de 

inhuur (waaronder de jeugdbeschermingstafel) is geboekt onder de directe kosten. Daarnaast worden 

conform de BBV notitie Overhead, de kosten overhead gepresenteerd onder overhead. Deze worden 
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onder de tabel hieronder gepresenteerd. Specifiek voor de TWO is samen met de overhead sprake 

van een overschrijding van €7.077,-. 

4 TWO Jeughulp Begroting 

2018 

Wijziging 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Resultaat 

2018 

Directe kosten 526.911 - 526.911 831.673 -304.762 

Kosten werkorganisatie 1.376.217 - 1.376.217 639.034 737.183 

Lasten 1.903.128 - 1.903.128 1.470.707 432.421 

Directe baten - - - - -

Bijdragen gemeenten - - - - -

Baten - - - - -

Saldo van baten en lasten 1.903.128 - 1.903.128 1.470.707 432.421 

Storting in reserves - - - - -

Onttrekking uit reserves - - - - -

Saldo reserveringen - - - - -

Resultaat 1.903.128 - 1.903.128 1.470.707 432.421 

Overhead (TWO specifiek) 

Begroting 

2018 

Wijziging 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Resultaat 

2018 

Lasten - - - 439.499 -439.499 

Saldo TWO inclusief overhead - - - 439.499 -7.078 
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2.5 Cofinanciering
�
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 uit de Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 

(Maatschappij, Economie en Leefomgeving) van Holland Rijnland. 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. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

In 2018 zijn de volgende projecten ondersteund: 

• Instrumentation for Space (LiS) 

• Nationaal Park Hollandse Duinen 

• Labs2Meet 

• EUPLANTCROPP 

• Grenzeloos actief 

• Topsurf 

• Versterking techniekonderwijs Holland Rijnland (technolab) 

Wat heeft dat gekost? 

Er zijn geen bijzonderheden. Bij resultaatbestemming wordt voorgesteld de overschrijding op het 

budget te dekken uit de reserve Cofinanciering. 

5 Cofinanciering Begroting 

2018 

Wijziging 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Resultaat 

2018 

Directe kosten 271.991 - 271.991 351.788 -79.797 

Kosten werkorganisatie - - - - -

Lasten 271.991 - 271.991 351.788 -79.797 

Directe baten - - - - -

Bijdragen gemeenten - - - - -

Baten - - - - -

Saldo van baten en lasten 271.991 - 271.991 351.788 -79.797 

Storting in reserves - - - - -

Onttrekking uit reserves - - - - -

Saldo reserveringen - - - - -

Resultaat 271.991 - 271.991 351.788 -79.797 
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2.6 Frictie- en transitiekosten 

Door de Inhoudelijke Agenda 2016-2020, de daarmee verband houdende herprofilering van de 

organisatie en de hosting zijn tien medewerkers boventallig geraakt. De salariskosten van deze 

medewerkers zijn ondergebracht in het programma Frictie- en Transitiekosten . 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Door intensieve begeleiding door de secretaris-directeur zijn we erin geslaagd het aantal boventalligen 

van de reorganisatie #Kracht15 terug te brengen tot één medewerker. 

Wat heeft dat gekost? 

6 Frictie en transitiekosten Begroting 

2018 

Wijziging 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Resultaat 

2018 

Directe kosten - 28.580 28.580 4.502 24.078 

Kosten werkorganisatie 258.297 -127.594 130.703 120.699 10.004 

Lasten 258.297 -99.014 159.283 125.201 34.082 

Directe baten - - - 24.232 -24.232 

Bijdragen gemeenten - - - - -

Baten - - - 24.232 -24.232 

Saldo van baten en lasten 258.297 -99.014 159.283 149.433 9.850 

Storting in reserves - - - - -

Onttrekking uit reserves - - - - -

Saldo reserveringen - - - - -

Resultaat 258.297 -99.014 159.283 149.433 9.850 

22 



   

 

             

         

 

    

   

               

    

  

 

 

 

 

    

  

  

 

2.7 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead 

2.7.1 Algemene dekkingsmiddelen 

De middelen die Holland Rijnland ontvangt vanuit de deelnemende gemeenten zijn opgenomen in het 

programma Algemene Dekkingsmiddelen. De bijdrage van de gemeenten bestaan uit: 

• Een regulier deel; 

• De bijdrage voor de TWO Jeugdhulp; 

• De bijdrage voor frictie- en transitie. 

Overige inkomsten van bijvoorbeeld de provincie of de bijdrage voor het RIF, zijn opgenomen in de 

desbetreffende paragraaf van de jaarstukken. 

Algemene dekkingsmiddelen Begroting 

2018 

Wijziging 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Resultaat 

2018 

Directe kosten - - - - -

Kosten werkorganisatie - - - - -

Lasten - - - - -

Directe baten - - - - -

Bijdragen gemeenten -7.749.721 - -7.749.721 -7.749.717 -4 

Baten -7.749.721 - -7.749.721 -7.749.717 -4 

Saldo van baten en lasten -7.749.721 - -7.749.721 -7.749.717 -4 

Storting in reserves - - - - -

Onttrekking uit reserves - - - - -

Saldo reserveringen - - - - -

Resultaat -7.749.721 - -7.749.721 -7.749.717 -4 
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2.7.2 Overhead
�
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt overhead gedefinieerd als “alle kosten die 

samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces”. 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 

Als het personeel betreft, behoren binnen Holland Rijnland tot de overhead: 

•	� Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch) 

•	� Control, informatie- en beveiligingsbeleid 

•	� Interne en externe communicatie 

•	� Bestuurszaken en bestuursondersteuning 

•	� Documentatie en informatieverstrekking (DIV) (inclusief expertiseontwikkeling en advies over de 

procesinrichting) 

•	� Managementondersteuning primair proces 

Binnen het programma zijn onder meer bestuurlijke overleggen gefaciliteerd, themacafés en 

regiomidddagen georganiseerd en is een slag gemaakt in de verbetering van de P&C-cyclus. Een 

manager of leidinggevende drukt volledig op het programma Overhead, ongeacht of deze voor een 

deel van zijn tijd ook inhoudelijke taken vervuld. Voor de leidinggevenden van Holland Rijnland geldt 

dat zij voor een belangrijk deel van hun tijd inhoudelijke taken vervullen. Andere overheadtaken, zoals 

HRM en ICT, worden door Servicepunt71 uitgevoerd. De bijdrage aan Servicepunt71 voor het leveren 

van de bedrijfsvoering wordt eveneens weergegeven in dit programma. Naast deze behoren ook tot 

de overhead: 

•	� de kosten voor de huisvesting om de algemene taken van de eigen organisatie uit te voeren; 

•	� de verzekeringskosten en opleidingskosten voor personeel; 

•	� de bijdrage aan een verbonden partij, voor zover deze verbonden partij werkzaam is voor het 

taakveld 0.4 Overhead. 

Wat heeft dat gekost? 

Een deel van de uren die vòòr 2018 geschreven werden onder de Inhoudelijke Agenda en het 

programma Overige uitvoerende taken, onderdeel woonruimte, staan sinds dit jaar op het programma 

overhead. Daarnaast wordt de overschrijding op kosten werkorganisatie veroorzaakt door de kosten 

BTW 2017 op de dienstverleningsovereenkomst met het Servicepunt71 (deze is vorig jaar als nog te 

betalen opgenomen, echter is pas in 2018 betaald). 

Niet begroot, wel gerealiseerd zijn de kosten Overhead specifiek voor TWO Jeugdhulp. Deze dragen 

ook voor een groot deel bij aan de overschrijding (€439k). De begroting van deze kosten was 

opgenomen onder het programma TWO Jeugdhulp. 

Binnen het programma overhead staat ook het budget voor de accountantskosten. Dat budget is dit 

jaar overschreden met circa €40.700. Er is een aantal redenen voor de overschrijding: 

•	� In tegenstelling tot vorig jaar, is nu naast de gehele controle 2017, ook het voorschot controle 

jaarrekening 2018 opgenomen; 

•	� De controle van de jaarrekening 2017 heeft meerwerk met zich meegebracht; 
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• Er zijn kosten gemaakt om de P&C-cyclus duurzaam en meerjarig te verbeteren.
�

Overhead Begroting 

2018 

Wijziging 

Begroting 

Begroting na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Resultaat 

2018 

Directe kosten 207.362 - 207.362 218.396 -11.034 

Kosten werkorganisatie 2.014.418 - 2.014.418 2.807.676 -793.258 

Lasten 2.221.780 - 2.221.780 3.026.072 -804.292 

Directe baten - - - - -

Bijdragen gemeenten - - - - -

Baten - - - - -

Saldo van baten en lasten 2.221.780 - 2.221.780 3.026.072 -804.292 

Storting in reserves - - - - -

Onttrekking uit reserves - - - - -

Saldo reserveringen - - - - -

Resultaat 2.221.780 - 2.221.780 3.026.072 -804.292 
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