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betreft : concept begroting 2015 De Oude Rijnzone

Geachte heer Van der Wijk,

Het dagelijks bestuur De Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone heeft op
8 oktoberji. ingestemd met de conceptbegroting GR De Oude Rijnzone 2015 en bijbehorende
meerjarenraming. U vroeg ons de conceptbegroting GR De Oude Rijnzone 2015 hierbij aan
om aan uw vertegenwoordigende organen voor te leggen voor een zienswijze, die u uiterlijk 6
november 2014 wilde ontvangen. Met deze brief zenden wij u de zienswijze van ons college.

Wij hebben de concept begroting 2015 in onze collegevergadering van 4 november 2014
besproken. Daarbij hebben wij geconstateerd dat wij voor deze begroting geen inhoudelijke
opmerkingen hebben, Wij zullen er met u naar streven de kosten voor de gemeenten zo laag
mogelijk te houden. Enerzijds door de ureninzet te beperken en anderzijds door de periode
van de voortzetting van de regeling zo kort als mogelijk te houden.

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u Contact opnemen met Arnoud Nierop,
071-5454836 of per mail a„nierog@ieioierdorg„ni .
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Bankrelatie: Bank Nederlandse Gemeenten 

Rekeningnummer: 28.51.52.904 
 

Gemeenschappelijk Regeling De Oude Rijnzone is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude, 

Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en de provincie Zuid-Holland.  De gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van 

Rijnland zijn adviseur van deze gemeenschappelijke regeling. 
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Betreft: 

Conceptbegroting GR De Oude Rijnzone 2015 en bijbehorende meerjarenraming 
 

 
Geacht college van burgemeester en wethouders, 
 

Het dagelijks bestuur De Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone heeft op  
8 oktober jl. ingestemd met de conceptbegroting GR De Oude Rijnzone 2015 en 
bijbehorende meerjarenraming. U treft de conceptbegroting GR De Oude Rijnzone 2015 

hierbij aan om aan uw vertegenwoordigende organen voor te leggen voor een 
zienswijze.   
 

Zienswijze vertegenwoordigende organen 
Ik verzoek u er voor te zorgen dat zienswijzen van uw vertegenwoordigende organen 
op deze conceptbegroting uiterlijk 6 november 2014  in het bezit zijn van de 

secretaris van de Gemeenschappelijke Regeling. 
 
Vervolgens legt het dagelijks bestuur de ontwerpbegrotingen voorzien van alle 

commentaren waarin de opvattingen van de vertegenwoordigende organen van de 
deelnemers zijn opgenomen op 20 november 2014 ter vaststelling voor aan het 
algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone.  

 
Na vaststelling door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling zal de 
begroting worden verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. 
 

Een vastgesteld exemplaar van de begroting zal ook aan de raden van de deelnemende 
gemeenten en Provinciale Staten worden gezonden. 
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Gemeenschappelijk Regeling De Oude Rijnzone is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude, 

Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en de provincie Zuid-Holland.  De gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van 

Rijnland zijn adviseur van deze gemeenschappelijke regeling. 

 

 

 
 

Uitstel 
Bij de behandeling van het voorstel rondom de evaluatie van de Gemeenschappelijke 
Regeling hebben de deelnemers geconcludeerd dat de rol van de GR verandert. De GR 

zal zich richten op het monitoren en bewaken van de afspraken die gemaakt zijn in het 
kader van de afgegeven beschikkingen voor projecten in het gebied. De provincie heeft 
aangegeven dat deelname aan de GR in de nieuwe rol van de GR niet voor de hand ligt. 

 
Inmiddels is tussen de deelnemers aan de huidige regeling overeenstemming over de 
toekomst van de regeling en de rol die de verschillende deelnemers zullen innemen. De 

conceptbegroting is gebaseerd op de samenstelling van de regeling na  
31 december 2014. 
 

 
Ik zie uw reactie graag tegemoet.  
 

Het dagelijks bestuur van De Oude Rijnzone 
 
namens deze: 

 
De secretaris van de Oude Rijnzone 

 
 
 

 
Ing. P.N. van der Wijk 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Bijlage: Ontwerpbegroting GR De Oude Rijnzone 2015 + bijbehorende meerjarenramingen 
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Inleiding. 

 

Hierbij bieden wij u de conceptbegroting aan van de Gemeenschappelijke 

Regeling Oude Rijnzone voor het jaar 2015, inclusief een meerjarenprognose voor 

de periode 2016 tot en met 2018. Oorspronkelijk zou de Gemeenschappelijke 

Regeling eind 2014 kunnen worden opgeheven, omdat ervan werd uitgegaan dat 

alle projecten zouden zijn uitgevoerd. Nu dat niet het geval is, en er ook nog 

geen besluit is genomen om de GR op te heffen, is voor de jaren na 2015 ook 

een raming van uitgaven en inkomsten opgenomen.  

 

Bij de behandeling van het voorstel rondom de evaluatie van de 

Gemeenschappelijke Regeling hebben de deelnemers geconcludeerd dat de rol 

van de GR verandert. De GR zal zich richten op het monitoren en bewaken van 

de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de afgegeven beschikkingen voor 

projecten in het gebied. De provincie heeft aangegeven dat deelname aan de GR 

in de nieuwe rol van de GR niet voor de hand ligt. Bij het opstellen van deze 

concept begroting is rekening gehouden met de beëindiging van de deelnemende 

rol van de provincie in de regeling. Het geraamd nadelig saldo voor de komende 

jaren is nu omgeslagen over de deelnemende gemeenten. 

 

Na 2015 is rekening gehouden met een inzet van personeel uitsluitend voor het 

begeleiden van de door de deelnemende gemeenten uit te voeren projecten en 

het voeren van de (financiële) administratie. Het aantal te besteden uren is sterk 

neerwaarts bijgesteld.  

 

De Oude Rijnzone is een integraal ruimtelijk project dat gericht is op de 

transformatie en samenhangende en duurzame ontwikkeling van het gebied, 

gericht op een verbetering van de kwaliteit. 

Concreet gaat het om: 

 De versterking van de economische vitaliteit en de ontwikkeling van 

kwalitatief hoogwaardige woon- en werkmilieus; 

 Versterking van de groenblauwe kwaliteit (natuur, water, landschap, 

recreatie, cultuurhistorie): versterken visuele en functionele verbindingen 

Oude Rijnzone met het omliggende Groene Hart, zowel langs de Oude Rijn 

als in noord-zuidrelaties; 

 Het benutten van het investeren in infrastructuur. 

 

Voor de uitvoering van het programma werken de gemeenten Leiderdorp, 

Zoeterwoude, Rijnwoude (per 1-1-2014 samengevoegd met Alphen aan den Rijn), 

Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk samen met de provincie Zuid-

Holland in de gemeenschappelijke regeling “De Oude Rijnzone”. Zoals gezegd zal 

de provincie Zuid-Holland haar deelname per 1-1-2015 beëindigen.  

 

Het uitvoeringsprogramma is door de deelnemende partijen vastgelegd in het 

Ontwikkel Strategiekader “Oude Rijnzone” (OSK). Dit kader is eind 2013 voor 

het laatst geactualiseerd.  
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Begin 2014 heeft een evaluatie van de gemeenschappelijke regeling 

plaatsgevonden, waarbij is bepaald dat de werkzaamheden zullen worden 

voortgezet maar dat de GR zich gaat richten op de bewaking van de projecten 

waarvoor een bijdrage uit het RIF wordt verstrekt.  

 

Naar verwachting zal het jaar 2015 in het teken staan van het verder uitvoeren 

van de projecten zoals opgenomen in het bijgestelde Ontwikkel Strategie Kader 

2013-2014.  

De veranderende rol van de GR biedt ook de mogelijkheid om de regeling zelf aan 

te passen. De organisatie zal worden aangepast naar een bedrijfsvoerings-

organisatie 

Een voorstel hiervoor zal in het najaar van 2014 worden voorgelegd aan het 

bestuur. 

 

In 2012 heeft het ministerie van Infrastructuur en Leefomgeving besloten de  

rijksbijdrage op basis van de Nota Ruimte volledig over te hevelen naar de 

provincie op basis van de vastgestelde businesscase en OSK.  

Verantwoording van de besteding van middelen naar het rijk hoeft niet meer 

plaats te vinden. De verantwoording vindt plaats aan de GR en de provincie Zuid-

Holland via de voortgangsrapportages en de vastgestelde jaarverslagen. 

 

De werkzaamheden van de gemeenschappelijke regeling beperken zich nog tot 

het opstellen van de benodigde beleidskaders, het vastleggen van de afspraken 

met de deelnemers in clusterovereenkomsten en het faciliteren van de 

deelnemers bij het uitvoeren van de verschillende projecten uit het OSK.  Na 

2014 zal de GR zich met name richten op de bewaking van de uitvoering van de 

projecten waarvoor bijdrages uit het RIF ter beschikking worden gesteld. 

 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone 

 

De secretaris      De voorzitter 

 

 

P.N. van der Wijk      Mevrouw I.G.M. de Bondt
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Doelstelling en kerntaken Gemeenschappelijke Regeling “De Oude Rijnzone” 

 

De doelstelling van de Gemeenschappelijke regeling “De Oude Rijnzone” (ORZ) is 

opgenomen in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling en luidt als volgt: 

 

 “Het doel van het openbaar lichaam is het doen uitvoeren van de 

Transformatievisie en de Samenwerkingsovereenkomst door middel van 

afspraken over programmering, planning, kwaliteit en het ter beschikking 

stellen van middelen ten behoeve van de realisatie”. 

 

Wat willen we bereiken 

 

In artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling zijn de volgende taken 

opgenomen: 

 

1. “Het openbaar lichaam heeft tot taak het zodanig uitvoeren, faciliteren, 

(mede) voorbereiden en (mede) uitvoeren van besluiten van de 

deelnemers, dat wordt voldaan aan de in artikel 3 omschreven doelstelling. 

Hiertoe worden onder meer de volgende deeltaken gerekend: 

a. Het bewaken van de samenhang tussen de clusters onderling en de 

integraliteit van die clusters 

b. De communicatie vanuit en over De Oude Rijnzone met alle 

betrokkenen en belanghebbenden; 

c. De relatie met en het draagvlak bij maatschappelijke organisaties die 

belang hebben bij, dan wel van belang zijn voor de Oude Rijnzone; 

d. Het aanvragen van subsidies 

e. Het maken en vastleggen van onderlinge afspraken ten behoeve van 

de integrale uitvoering van de Transformatievisie en het maken van 

afspraken zoals bedoeld in de samenwerkingsovereenkomst, 

vertaalt naar programma, planning, kwaliteit en financiële 

uitgangspunten; 

f. Het voeren van overleg over intergemeentelijk beleid op het gebied 

van bedrijventerreinen, groen, woningbouw en infrastructuur; 

g. Het verdelen en beheren van de financiële middelen die gestort zijn 

in het Regionaal Investeringsfonds, waaronder mede wordt verstaan 

het opstellen van een verordening waarmee het regionaal 

Investeringsfonds wordt opgericht 

h. Het monitoren en het bewaken van de voortgang van de door de 

clusters uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden. 

 

2. Tot de taken bedoeld in het eerste lid, kan, indien dit bijdraagt tot de 

realisatie van de in artikel 3 omschreven doelstelling, tevens worden 

gerekend het betrekken van een of meer deelnemers bij de uitvoering van 

een of meerdere van de in het eerste lid genoemde (deel)taken. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Vanaf het moment van oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling zijn de 

volgende activiteiten uitgevoerd. 

 

De Gemeenschappelijke regeling beschikt over een eigen website, 

www.ouderijnzone.nl. Op deze website wordt door de deelnemers informatie 

over de diverse deelprojecten geplaatst. Daarnaast worden de openbare 

vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de bijbehorende vergaderstukken 

hier beschikbaar gesteld. 

 

Met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is overleg gevoerd over de 

decentralisatie van de toegezegde Nota Ruimte middelen.  De Provincie heeft de 

gedecentraliseerde middelen inmiddels beschikt en uitbetaald aan de GR “De 

Oude Rijnzone” 

 

Door de vaststelling van het Ontwikkel Strategiekader 2013-2014 is het 

programma vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over de planning en kwaliteit 

en integraliteit van de opgave. 

 

Het DB ontvangt periodiek tussenrapportages waarin voor de diverse 

deelprojecten de voortgang wordt gemeld. 

 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereikt hebben? 

 

De doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling zijn behaald wanneer de 

deelnemende partners voldoende gefaciliteerd zijn om de projecten volgens 

planning uit te voeren. Ook dient de financiële bijdrage uit het door de GR 

beheerde Regionaal Investerings Fonds tijdig beschikbaar te zijn om de projecten 

te kunnen uitvoeren. Eind 2013 zijn de eerste verzoeken om een bijdrage uit dit 

RIF ontvangen. Nadat de voor een rechtmatige uitgave noodzakelijke 

begrotingswijzigingen definitief waren vastgesteld is tot uitbetaling in 2014 

overgegaan.  

Begin 2014 is van de gemeente Leiderdorp een verzoek ontvangen voor een 

bijdrage aan de herstructurering van het bedrijventerrein Lage Zijde in de 

gemeente Leiderdorp. Uitbetaling heeft nog niet plaatsgevonden. 

 

Activiteiten 2015. 

 

Zoals hiervoor is aangegeven faciliteert de gemeenschappelijke regeling een groot 

aantal projecten in de oude rijnzone die door de deelnemende gemeenten zelf 

worden uitgevoerd. Volgens planning uit de laatst vastgestelde Ontwikkel 

Strategie Kader zullen in 2015 de volgende projecten tot uitvoering komen of 

daaraan zal een vervolg worden gegeven: 

http://www.ouderijnzone.nl/
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- Cluster noordoever Oude Rijn; verplaatsen Vliko B.V. en groene inrichting 

huidige locatie en aanleg groene recreatieve verbindingen – bijdrage uit het 

RIF maximaal € 8.600.000,-- 

- Cluster Alphen-West – Rijnwoude Oost; aanleg oeververbinding Oude Rijn  

- (Maximabrug) – bijdrage uit het RIF maximaal € 15.900.000,-- 

- Cluster Alphen-West – Rijnwoude Oost; uitbreiding/revitalisering 

bedrijventerreinen, herstructurering Rijnhaven inclusief oevers etc. – 

bijdrage uit het RIF maximaal € 11.000.000,--. 

- Cluster Bodegraven Wonen en Groen; duurzame groene afronding in 

Bodegraven Oost, – bijdrage uit het RIF maximaal € 4.000.000,--. 

 

Voor de bij deze projecten genoemde bedragen zijn door het algemeen bestuur 

van de gemeenschappelijke regeling inmiddels beschikkingen afgegeven. Voor 

het restant ad € 3.900.000,-- moeten nog beschikkingen worden vastgesteld.  

 

Overige projecten: 

- Cluster noordoever Oude Rijn; omvorming informatiecentrum HSL naar een 

Groene Hart informatiecentrum.  – gevraagde bijdrage van € 1 miljoen is 

nog niet vastgesteld 

- Cluster Bodegraven Wonen en Groen; Groene invulling oeverlocatie Oude 

Rijn nabij Put van Broekhoven. –gevraagde bijdrage van € 2,5 miljoen is 

nog niet vastgesteld 

- Nog nader te verdelen € 400.000,--. 

 

Voor het verwachte verloop van de middelen uit het RIF wordt verwezen naar 

het kasstroomoverzicht behorende bij de begroting 2015.  

 

Begroting 2014. 

De begroting 2014 is op 8 juli 2013 aan het ministerie van Binnenlandse zaken 

en Koninkrijksrelaties gezonden. Het ministerie heeft geconstateerd dat de 

begroting 2014 in evenwicht is en heeft verder geen opmerkingen gemaakt. 

 

Aanpassing uurtarieven gedetacheerd personeel. 

Bij de controle van de jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling is 

gebleken dat, de vergoeding voor de detachering van de secretaris van de 

gemeenschappelijke regeling, omgerekend naar een fulltime functie, het 

normbedrag uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) overschrijdt. Dat is een 

onwenselijke situatie. Besloten is daarom de vergoedingen zodanig neerwaarts bij 

te stellen dat voldaan wordt aan de regeling uit de WNT. In deze begroting zijn 

de lagere vergoedingen verwerkt. De vergoedingen worden uitgekeerd aan de 

deelnemers aan de GR die personeel ter beschikking stellen. 

 

Risico’s Gemeenschappelijke Regeling. 

Het risico van de gemeenschappelijke regeling blijft beperkt tot het renterisico 

over het voor een langere termijn uitzetten van overtollige financieringsmiddelen 

uit het Regionaal Investering Fonds. Over 2013 was de werkelijk gerealiseerde 

renteopbrengst aanmerkelijk hoger dan waarop werd gerekend. Dat is een gevolg 
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van het later beschikbaar stellen van voorschotten uit het RIF en de deelname 

aan het BNG beleggingsfonds waardoor een hogere rentevergoeding is 

ontvangen. Per 29 november 2013 is die deelname beëindigd. Als gevolg van 

het invoeren van het zogenaamde schatkistbankieren, waaraan ook onze 

gemeenschappelijke regeling verplicht is deel te nemen, was verlenging van die 

deelname na 29 november 2013 niet meer mogelijk.  

Voor het jaar 2015 is rekening gehouden met een rendementspercentage van 

gemiddeld 0,3% over het gemiddeld afnemende saldo van de middelen in het 

Regionaal Investerings Fonds. 

 

Omdat de projecten in het kader van de Oude Rijnzone worden uitgevoerd door 

de deelnemende gemeenten loopt de gemeenschappelijke regeling daarin geen 

risico. De bijdrage uit het RIF zijn gemaximeerd. Het vormen van eigen vermogen 

in het kader van het voorhanden hebben van voldoende weerstandsvermogen is 

daarom niet noodzakelijk. 

Indien projecten onverhoopt niet doorgaan of substantieel goedkoper worden zal 

een herverdeling van de middelen moeten plaatsvinden.
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Begroting 2015.       

 

 

 

Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone.

Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015

Uitgaven:

Personeelskosten: 81.477,31             111.276            43.563               

Kosten accountant 9.438,00               10.252              10.252               

Kosten externe adviezen -                       25.629              10.000               

Overige organisatiekosten (kosten bankrekening) 3.761,98               10.252              5.000                

Voorschotten uit het RIF 30.150,00             24.600.000       16.400.000        

Totaal uitgaven 124.827,29           24.757.409       16.468.815        

Inkomsten:

Bijdrage Provincie Zuid-Holland 2.598,94               67.930              -                    

Bijdrage deelnemende gemeenten 2.598,94               67.930              48.815               

Overige inkomsten (rente e.d.) 89.479,42             21.550              20.000               

Vrijval middelen RIF 30.150,00             24.600.000       16.400.000        

Totaal inkomsten 124.827,30           24.757.409       16.468.815        

a) Gerealiseerde resultaat voor 

bestemming, volgend uit de 

baten en lasten -                       -                   -                    

b) Werkelijke toevoegingen en 

onttrekkingen aan reserves -                       -                   -                    

c) Gerealiseerd resultaat na 

bestemming, volgend uit de 

onderdelen a en b. -                       -                   -                    
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Toelichting:

De begroting 2015 voor de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone is gebaseerd op de ramingen over 2014.

De tarieven voor de personeelskosten zijn neerwaarts bijgesteld om te voldoen aan de regels uit de Wet Normering 

Topinkomens. Voor de overige kosten is een inflatoire aanpassing doorgevoerd van 1,5%. Ook is rekening gehouden 

met de werkelijke cijfers over het jaar 2013.

Voor de begroting 2015 is uitgegaan van een geringe renteopbrengst over de 'overtollige' financieringsmiddelen 

van de GR als gevolg van het verplicht deelnemen aan het Schatkistbankieren en het verstrekken van voorschotten

uit het Regionaal Investerings Fonds in voor liggende jaren. 

Voor het jaar 2015 worden de volgende uitgaven verwacht:

Personeelskosten: uren per week Aantal uren 2015: Tarief (incl. BTW): Totaal:

- secretaris 2 84 148,04 12.436                    

- programmacoördinator 1 42 136,48 5.732                      

- controller 2 84 136,48 11.464                    

- programmamedewerker 4 168 82,93 13.933                    

43.563                    

Zoals gezegd zijn de vergoedingen voor het gedetacheerde personeel verlaagd met 9,2% om te voldoen aan de regels

rondom de Wet Normering Topinkomens. 

Er zal geen nieuw OSK meer worden opgemaakt en de activiteiten zullen beperkt blijven tot het begeleiden van 

de uitvoering van de lopende projecten in de gemeenten. Ervan uitgegaan is dat een aantal projecten ook zal zijn

afgerond in 2015. 

De uurtarieven zijn, in basis, ontleend aan de regeling van het ministerie van I&M zoals die ook geldt voor het

opstellen van exploitatieplannen en de daarbij maximaal door te belasten interne personeelskosten. Inzet van personeel

voor de GR is geregeld via afgesloten detacheringsovereenkomst met verschillende gemeenten

Kosten accountant:

Naar verwachting zal het opgenomen bedrag moeten worden betaald voor de controle van de

administratie en jaarrekening 2014 van de GR door Deloitte accountants 10.252                    

Kosten externe adviezen:

Om de kosten van externe adviezen te kunnen betalen (uitvoeren second opinions etc.)

wordt een bedrag geraamd van: 10.000                    

Overige kosten organisatie:

Voor het gebruik van de internettoepassing voor de uitwisseling informatie en de 

website en overige algemene kosten wordt een bedrag geraamd van: 5.000                      

Voorschotten uit het RIF:

Naar verwachting zullen in 2015 aanvullende voorschotten worden aangevraagd voor:

- de realisatie van de Maximabrug 6.900.000             

- herstructurering Rijnhaven 6.000.000             

- herinrichting Infocentrum A4/HSL 1.000.000             

- groene invulling oeverlocatie Bodegraven Reeuwijk 2.500.000             

In 2016 en 2017 zal het restant voor de herstructurering Rijnhaven ad 2 miljoen worden aangevraagd.

In de bijlage bij deze begroting is het  verloop van het RIF opgenomen.

Over de toedeling van het restant van € 400.000,-- moet nog een besluit worden genomen.

Om te voorkomen dat er onevenredig veel tijd gemoeid is rondom het vastellen en goedkeuren van begrotings-

wijzigingen, zijn de ramingen voor aanvullende voorschotverleningen in deze begroting opgenomen.
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Inkomsten:

Rente over de niet besteedde gelden RIF 20.000                    

De Gemenschappelijke Regeling is verplicht deel te nemen aan het schatkistbankieren.

Overtollige finciële middelen dienen ondergebracht te worden bij het ministerie van Financiën.

De renteopbrengst over het daar aangehouden rekening-courant krediet is bijzonder laag.
Rekening is gehouden met een gemiddeld saldo van € 8,5 miljoen tegen 0,3%, neerwaarts afgerond.

Verdeling van de kosten:

De Provincie Zuid-Holland heeft besloten het deelnemerschap aan de GR met ingang van 1 januari 2015 te 

beëindigen. Er zal geen financiële compensatie voor de overige deelnemers plaatsvinden. 

Het aandeel dat normaliter ten laste van de provincie zou komen, 50% van het nadelig resultaat, zal worden

verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners.

Als gevolg van de samenvoeging van Rijnwoude, Boskoop en Alphen aan den Rijn zijn de aantallen

inwoners in het OSK 2013 aangepast.

Geraamd nadelig saldo over het jaar 2015: 48.815                    

Aandeel deelnemende gemeenten naar rato aantal inwoners per 31 december 2009:Inwoners: Percentage

Bodegraven-Reeuwijk 19.500                        13,5 6.601                      

Alphen aan den Rijn 90.000                        62,4 30.467                    

Zoeterwoude 8.200                          5,7 2.776                      

Leiderdorp 26.500                        18,4 8.971                      

144.200                     
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Meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone.

Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018

Uitgaven:

Personeelskosten: 43.563                 44.217                 44.880                 45.553                 

Kosten accountant 10.252                 10.406                 10.562                 10.720                 

Kosten externe adviezen 10.000                 10.150                 10.302                 10.457                 

Overige organisatiekosten 5.000                  5.075                   5.151                   5.228                   

Voorschotten uit het RIF 16.400.000          1.500.000             500.000               -                      

Totaal uitgaven 16.468.815          1.569.848             570.895               71.959                 

Inkomsten:

Renteopbrengsten 20.000                 2.250                   750                      -                      

Bijdrage Provincie Zuid-Holland -                      -                      -                      -                      

Bijdrage deelnemende gemeenten 48.815                 67.598                 70.145                 71.959                 

Vrijval middelen RIF 16.400.000          1.500.000             500.000               -                      

Totaal inkomsten 16.468.815          1.569.848             570.895               71.959                 

a) Gerealiseerde resultaat voor 

bestemming, volgend uit de 

baten en lasten -                      -                      -                      -                      

b) Werkelijke toevoegingen en 

onttrekkingen aan reserves -                      -                      -                      -                      

c) Gerealiseerd resultaat na 

bestemming, volgend uit de 

onderdelen a en b. -                      -                      -                      -                      
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Uitgangspunten:

Personeelskosten.

Er is op het moment van opstellen van de begropting 2015 nog niets, definitief, bekend over een nieuwe cao voor gemeente-

personeel. Verwacht wordt dat voor 2015 en volgende jaren in elk geval de inflatiecorrectie zal worden doorgevoerd.

Uitgegaan wordt van een stijging met 1,5% per jaar.

Kosten accountant, externe adviezen en overige organisatiekosten.

Deze ramingen zijn voor de komende jaren verhoogd met een te verwachten prijsindexcijfer. Voor de jaren 2015 tot en met 2017

is dat vooralsnog geraamd op 1,5% per jaar.

Voorschotten uit het RIF

Na het jaar 2015 worden alleen voorschotten uit het RIF voorzien voor de herstructering Rijnhaven in Alphen aan den Rijn.

Alle andere aanvragen zijn voor het jaar 2015 gepland.

Inkomsten:

De renteinkomsten zijn ook voor de komende jaren toegerekend aan de exploitatie van de GR en niet toegevoegd aan het RIF ter

compensatie prijsindex van de te verlenen bijdragen aan de verschillende partners.

Een en ander conform eerdere besluitvorming en begrotingen.

Omdat de provincie Zuid-Holland heeft besloten het deelnemerschap aan de GR per 1-1-2015 te beëindigen, zonder financiële

compensatie voor de overige deelnemers, zal in het vervolg het volledig geraamde nadelig saldo ten laste worden gebracht

van de deelnemende gemeenten. 

Het inwoneraantal per 1-1-2009 is gehanteerd op basis van de gemeenschappelijke regeling.

Als gevolg van de samenvoeging van de gemeenten Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn zal het bedrag,

toegerekend aan die voormalige gemeenten, in rekening worden gebracht bij de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn.

Meerjarige bijdrage deelnemende gemeenten: In % 2016 2017 2018

Bodegraven-Reeuwijk 19.500         13,5 9.141                   9.486                   9.731                   

Alphen aan den Rijn 90.000         62,4 42.190                 43.780                 44.912                 

Zoeterwoude 8.200            5,7 3.844                   3.989                   4.092                   

Leiderdorp 26.500         18,4 12.423                 12.891                 13.224                 

144.200       100,0 67.598                 70.145                 71.959                 
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Verloop Regionaal Investeringsfonds Oude Rijnzone:

Ontvangsten: Prognose: Verstrekt: Kasstroom:

(prijspeil 2010) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ontvangen bijdragen/subsidies:

Uit Nota Ruimte (Min. I en M) 30.100.000                                   -                   12.585.965    13.340.000    4.174.035       

Bijdragen deelnemers:

- Provincie Zuid-Holland 5.500.000                                     -                   5.500.000      

- Gem. Leiderdorp 1.500.000                                     600.000           300.000         300.000         300.000          -                 

- Gem. Zoeterw oude -                                                -                   -                 -                 -                 -                 

- Gem. Rijnw oude 1.100.000                                     220.000           440.000         220.000         220.000          -                 

- Gem. Alphen aan den Rijn 4.100.000                                     1.640.000        820.000         820.000         820.000          -                 

- Gem Bodegraven-Reeuw ijk 1.100.000                                     220.000           440.000         220.000         220.000          -                 

Overige bijdragen: -                                                

43.400.000                                   2.680.000        20.085.965    14.900.000    5.734.035       -                 -                 -            

Voorgestelde bijdragen:

Verdeling op basis OSK (nov 2013)

Maximabrug 15.900.000                                   -                   -                 -                 9.000.000       6.900.000       -                 -            

Rijnhaven 11.000.000                                   -                 -                 3.000.000       6.000.000       1.500.000       500.000     

Noordoever Oude Rijn Leiderdorp 8.600.000                                     30.150           8.569.850       -                 

Herinrichting Infocentrum HSL 1.000.000                                     1.000.000       

Bodegraven w onen en groen 6.500.000                                     -                   -                 -                 4.000.000       2.500.000       

Nog te verdelen 400.000                                        -                   -                 -                 -                 

Totaal 43.400.000                                   -                   -                 30.150           24.569.850     16.400.000     1.500.000       500.000     
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Voeding van het RIF:

De storting door de provincie Zuid-Holland heeft in 2012 plaatsgevonden. De stortingen door de gemeenten hebben plaatsgevonden in de jaren

2011 t/m 2014, w aarbij in 2011 tevens de over 2010 verschuldigde bijdragen zijn gestort.

De overdracht van de rijksmiddelen is gebaseerd op de brief van de Provincie Zuid-Holland van 25 oktober 2012 w aarin onder andere het kasritme is aangegeven.

De uitnames zijn gebaseerd op de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het in november 2013 vastgestelde bijgestelde OSK, rekening houdend met nadien

bekend gew orden informatie.

Rente BNG Rente-opbrengst: Raming

Rente-opbrengsten gelden RIF: Gemiddeld saldo 2012 12.722.983                0,10% 12.761           w erkelijk

Gemiddeld saldo 2013 20.157.908                0,44% 88.695           w erkelijk

Gemiddeld saldo 2014 15.000.000                0,30% 45.000           21.550            

Gemiddeld saldo 2015 8.500.000                  0,30% 25.500           20.000            

Gemiddeld saldo 2016 750.000                     0,30% 2.250             2.250              

Gemiddeld saldo 2017 250.000                     0,30% 750                750                 
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