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College van burgemeester en wethouders van
de gemeente Leiderdorp “ “

Postbus 35
l

2350 AA LEIDERDORP

Gerneenecnappelijke Regeling De ßude kljnzone
Poetbue 13

2400 AA Alphen aan den Rijn
Correspdndentie-› en bemekadres secretaris

Stadnuieplein 1
Alphen aan den Rijn

Uw Kennnerk Uw brief van 1: Cine kenmerk Alphen aan den Rljjn

oaz/2015/uit-014 9 april 2015

Betreft:
Jaarrekening 2014

Geacht college van burgemeester en wetheuders,

In artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone 2015 is
vastgelegd dat het bestuur de jaarrekening voor 1 juli dient vast te stellen en dat voor
15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de concept
jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt gestuurd voor een
reactie.

Het bestuur van de GR Oude Ríjnzone is op 8 april jl. schriftelijk akkoord gegaan met
de concept jaarrekening 2014.

Verzoek
Ik verzoek u er voor zorg te dragen dat de reacties van uw vertegenwoordigende
organen op deze jaarrekening uiterlijk 15 juni 2015 in het bezit zijn van de secretaris
van de Gemeenschappelijke Regeling.

Vervolgens worden uw reacties vervat bij de jaarrekening die voor 15 juli in het bezit van
het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland moet zijn.

lšankrelatiez Bank i\lederlandse Gerneenten
Rekeningnummer: 2.8„ñ1„52.9t`l4

Gemeenschappelijk Regeling De Oude Rijnzone ia een samenwerkingeverband tussen de gemeenten Lelclerddrp, Alpben aan dan
Rijn en Bodegraven-lïteeuwljk iïße gerneente Leiden en net Hoogheemraadschap van lïijrilarid zijn adviseur van deze
gemeenschappelijke regeling
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In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Het bestuur van De Oude Rijnzone

namens deze:

De secretaris van de Oude Rijnzonç

:„›,›:f:^f`>"“'"f
4hWa'::>^.'a'Jšf ”'Y.„»_/V,

Ing. .N. van der Wijk

Biâjšage 2 šaawezkßmng ZOE4, cmtroíevemïag accountant 2014

Banl¿retatier Bank Nedertzmdäea Gemeenten
šäekenirvgnummer; 28,51„*52.904

Gemeenschappe¿jk Regming De (Mae Rijnzcme iä eem ¿amenwemngfwerbanü tuß¿en de gemeenten Leëdemiwrp, Ašphen aan den
Rijn en äadegraven~Reeuwèjk„ Ue gemcsenixef Maiden en het Hoogheemräacmchap van Rijnëzmd zijn advfsfeur van deze
gewveenßchawpetijkf¿ rege&'mg„
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Besluitformulier

Aan Dagelijks Bestuur De Oude Oude
Rijnzone

Van Controller De Oude Rijnzone

Agendapunt 3
Onderwerp Concept Jaarrekening Oude Rijnzone 2014
Datum verg. 8 april 2015, schriftelijk afgehandeld

bijlage Concept Jaarrekening Oude Rijnzone 2014, controleverslag accountant
Status concept

Z

Inleiding
Conform hoofdstuk 10, artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling legt het bestuur over
het verstreken dienstjaar verantwoording af over de rechtmatigheid en de doelmatigheid
van de baten en lasten van De Oude Rijnzone door overlegging van de jaarrekening.

Voor u ligt de jaarrekening 2014 met toelichting en het controleverslag van de accountant.

De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van ë 58.448,--. De begroting ging nog uit van
een nadelig saldo van 6 135.860,--. Er zijn veel minder personeelskosten gemaakt en er is
minder uitgegeven aan externe adviezen dan waarop werd gerekend. Zie verder de
toelichting op de jaarrekening.
Het nadelig saldo over 2014 komt voor de laatste keer voor 50% ten laste van de provincie
Zuid-Holland en voor 50% ten laste van de deelnemende gemeenten.

Opmerkingen conceptverslag accountant
In het conceptverslag behorende bij de jaarrekening 2014 heeft de accountant een aantal
opmerkingen gemaakt die om een reactie vragen.
2.2. Verbfjzonderde interne controle
In 2014 heeft die controle niet plaatsgevonden omdat het aantal financiële mutaties die
hebben plaatsgevonden binnen de exploitatie van de gemeenschappelijke regeling beperkt
zijn gebleven. Omdat in 2014 de eerste voorschotten uit het RIF zijn verstrekt zal worden
onderzocht in welke vorm die verbijzonderde interne controle kan worden uitgevoerd via
bijvoorbeeld de inschakeling van de organisatie van de gemeente Alphen aan den Rijn. De
uit te voeren werkzaamheden zullen in overleg met de accountant worden bepaald.
3. 1. Schatkistbankieren
Terecht wordt opgemerkt dat in 2014 (vanaf 15 december 2013) niet volledig voldaan is
aan de wettelijke verplichting rondom het Schatkistbankieren. Begin 2014 zijn wel de eerste
bedragen afgestort aan de Schatkist. Dat vindt plaats via de rekeningen van de gemeente
Alphen aan den Rijn. De minister van Financiën heeft bij beschikking van 10 februari 2014
ook ontheffing verleend aan de GR op het verplicht (rechtstreeks) Schatkistbankleren.
Het niet volledig voldoen aan de wettelijke verplichtingen op dit gebied heeft geen (directe)
financiële gevolgen. Vanaf eind januari 2014 wordt wel voldaan aan de voorschriften.

Vervolgprocedure
In artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling is voorts vastgelegd dat het bestuur de
jaarrekening voor 1 juli client vast te stellen. Voor 15 april van het jaar voorafgaande aan
dat waarvoor de begroting dient, wordt de jaarrekening aan de raden van de deelnemende
gemeenten gestuurd voor een reactie.

1
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De jaarrekening client voor 15 juii 2015 aan het college van gedeputeerde staten van de
provincie Zuid Holland te worden gezonden.

Voorgesteld besluit
De concept jaarrekening 2014, met het controieverslag van de accountant aan de raden
van de deelnemende gemeenten toesturen voor het geven van een reactie.

Aldus schriftelijk vastgesteld door de leden van het dagelijks bestuur vïanDe Oude Rijnzone
op 8 april 2015.

V, É

De secretaris, De voorzitter„//)r
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Alphen aan den Rijn, 30 maart 2015
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1. Inleiding

Aangeboden worden de jaarstukken 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling
Oude Rijnzone.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 8
december 2014 kenmerk 2014~O00O583697 laten weten geen opmerkingen te

hebben bij de jaarrekening over 2013.

ln 2014 zijn de laatste bijdragen van de gemeenten in het Regionaal Investerings
Fonds ontvangen.
Bij brief van 17 juli 2012 heeft de minister van infrastructuur en Milieu de
provincie Zuid~Holland meegedeeld dat aan alle voorwaarden is voldaan om de
middelen op basis van de Nota Ruimte te decentraliseren aan de provincie. ln
2012 is een voorschot ontvangen op de rijkssubsidie tot een bedrag van
6 12.585.965,--. ln 2013 is daarop een aanvulling ontvangen van
6 13.340.000,-. Op 20 mei 2014 is het resterende bedrag van ruim 8 4 miljoen

ontvangen. Het volledige bedrag van 6 30 miljoen is nu ontvangen.

De ontvangen bedragen zijn door de GR toegevoegd aan het Regionaal
lnvesterings Fonds.

in 2014 is door het Algemeen Bestuur besloten voorschotten uit het Regionaal
lnvesterings Fonds te verstrekken voor:

a. Realisatie Maximabrug Alphen aan den Rijn tot 6 9.000.000,-

b. Herstructurering bedrijventerrein Rijnhaven tot 6 3.000.000,~

c. Duurzame Groene Afronding Bodegraven~Reeuwijl< 6 4.000.000,-

De ramingen uit de begroting 2014 zijn voor deze voorschotbedragen aangepast

bij besluit van het Algemeen Bestuur van 26 maart 2014.
De begroting 2014 voor de Gemeenschappelijke Regeling is door het Algemeen

Bestuur vastgesteld op 27 juni 2013, nadat deze is voorgelegd aan de
verschillende deelnemers om eventuele reacties kenbaar te maken. Daarvan is

geen gebruik gemaakt.
De begroting 2014 is op 8 juli 2013 aan het ministerie van Binnenlandse zaken
en Koninkrijksrelaties gezonden. Het ministerie heeft op 12 november
aangegeven dat de begroting 2014 in evenwicht is en dat volstaan kan W/horden
met repressief toezicht.

ik 2
Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone, f'
De secretaris De vdortizitter 1
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jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone 2014 3
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2. Programmaverslag

2.1 Doelstelling en kerntaken Gemeenschappelilke Regeling “De Oude
Rijnzone"

De doelstelling van de Gemeenschappelijke regeling [Je Oude Riinzone l0FlZl is
opgenomen in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling en luidt als volgt:

"l-let doel van het openbaar lichaam ie het doen uitvoeren van de
Transforrnatievieie en de Samenwerkingsovereenkornst door middel van
afspraken over programmering, planning, kwaliteit en het ter beeohikking
stellen van middelen ten behoeve van de realisatie".

2.2 Wat willen we bereiken

ln artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling ziin de volgende taken
opgenomen:

1. "Het openbaar lichaam heeft tot taak het zodanig uitvoeren, faciliteren,
(mede) voorbereiden en (mede) uitvoeren van beeluiten 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;
o. De relatie met en het draagvlak bij maatschappelijke organisaties die

belang hebben bij, dan wel van belang zijn voor de Oude Flíjnzone;
cl. Het aanvragen van subsidies
e. Het maken en vastleggen van onderlinge afspraken ten behoeve van de

integrale uitvoering van de Transformatievieie en het maken van
afspraken zoals bedoeld in de samenwerkingaovereenkornst, vertaald
naar programma, planning, kwaliteit en financiële uitgangspunten;

l. 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 lnvesteringeionde, waaronder mede wordt verstaan het
opstellen van een verordening waarmee het regionaal lnvesteringsionds
wordt opgericht

h. Het monitoren en het bewaken van de voortgang van de door de
clusters uit te voeren en uitgevoerde werl<zaamheden„

Jaaretukken Gerneenachappeliike Regeling *Jude Rijnzone 2014 4
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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 ldeelltaken.

2.3 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vanaf het moment van oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling tot en
met 31 december 2014 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.

De Provincie heeft de gedecentraliaeerde middelen inmiddels beschikt aan de GR
"De Oude Rijnzone". Uitbetaling aan de Gemeenschappelijke Regeling heeft
inmiddels plaatsgevonden.

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.

in december 2013 heeft de gemeente Leiderdorp overeenstemming bereikt met

de directie van Vliko over de aankoop van het huidige terrein van Vliko in

Leiderdorp. Begin 2014 is een aanvraag voor een bijdrage uit het Rif: ontvangen.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft medio 2014 de realisatie van de
Maximabrug, na het doorlopen van een aanbestedingsprooedure, gegund aan een

aannemer. Het bestemmingsplan is na behandeling van de beroepechriften door

de Raad van State onherroepelijk geworden.

De herstructurering van het bedrijventerrein begint vorm te krijgen met de

aankoop van het terrein van de firma Biesterveld. Door deze aankoop en de

verplaatsing van de activiteiten door het bedrijf verdwijnt een hindercontour uit

het gebied en wordt nieuwe ontwikkeling mogelijk.

ln Bodegraven is gestart met de aanleg van de groene afronding aan de oostzijde

van de kern.

Het DB ontvangt periodiek tussenrapportagee waarin voor de diverse

deelprojecten de voortgang wordt gemeld.

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone 2014 5
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2.4 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 lnveeteringe Fonds tijdig beschikbaar te zijn om de projecten
te kunnen uitvoeren. ln het laatste kwartaal van 2013 zijn verzoeken om een
bijdrage uit dit RIP ontvangen voor projecten uit de volgende gemeenten:

a. Revitalisering bedrijventerrein Fšijnhaven Alphen aan den Rijn tot een
bedrag van 6 l'l.O00.000,-- waarbij om een voorschot ie gevraagd van
6 3.000.000;-;

b. Oeven/erbinding Oude Rijn (li/laxirnabrug) Rijnwoude - Alphen aan den Rijn
tot een bedrag van 8 15.900.000,-~, met een voorschot van
6 9.000.000,--;

c. Duurzame Groene Afronding Bodegraven-Reeuwijk tot een bedrag van
6 4„000.000,-- , met een voorschot tot een gelijk bedrag.

Om tot een rechtmatige uitbetaling van de voorschotten te kunnen overgaan zijn
door het algemeen bestuur op 28 oktober 2013 begrotingswijzigingen
vastgesteld. Nadat de deelnemers in het REF kenbaar hebben gemaakt dat er
geen bezwaren bestaan tegen die begrotingawijzigingen is op 2 mei 2014
overgegaan tot uitbetaling van de aangevraagde bedragen.

2.5 Weerstandsvermogen

Het risico van de gemeenschappelijke regeling blijft beperkt tot het renterisico
over het voor een langere termijn uitzetten van overtollige finanoieringsmiddelen
uit het Regionaal investering Fonds. Over 2014 is de werkelijk gerealiseerde
renteopbrengat hoger dan waarop werd gerekend. Ook de GR is vanaf eind 2013
verplicht deel te nemen aan het sohatkistbankieren. De rentevergoeding die door
het ministerie vergoed wordt is minimaal.

Omdat de projecten in het kader van de Gude Rijnzone worden uitgevoerd door
de deelnemende gemeente loopt de gemeenschappelijke regeling daarin geen
risico. Het vormen van eigen vermogen in het kader van het voorhanden hebben
van voldoende weerstandsvermogen is daarom niet noodzakelijk.

Jaarstuldren Gerneenachappelijke Regeling Oude Fiijnzone 2Ol<l 6
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2.6 Paragraaf Financiering

Op 14 juni 2012 heeft het algemeen bestuur op basis van de wettelijke
regelgeving en hoofdstuk 12 van de gemeenschappelijke regeling "De Oude
Rijnzone" het Treasurystatuut De Oude Rijnzone 2011 vastgesteld. Bij besluit
van 14 december 2012 heeft het algemeen bestuur mandaat verleend aan de
voorzitter en de secretaris van de gemeenschappelijke regeling tot het uitzetten
van 'tijdelijke overtoilige' middelen van het Regionaal Investerings Fonds van de
rekening courant naar de mogelijkheden binnen BNG verrnogensbeheer teneinde
de renteopbrengst te verhogen.
Dit heeft tot een renteopbrengst over 2013 geleid van 6 89.479,-~.

Per 1 januari 2014 zijn wij verplicht deel te nemen aan de voor de decentrale
overheden ingestelde 'schatkistbankieren'. Dat houdt in het kort in dat
'overtollige' financieringsmiddelen bij decentrale overheden, waaronder
gemeenschappelijke regelingen, verplicht moeten worden ondergebracht bij het
Ministerie van Financiën. Onze gemeenschappelijke regeling heeft daartoe een
speciale bankrekening geopend bij de BNG.
De rentevergoeding over die middeien zal worden gebaseerd op de daggeldrente
die de rijksoverheid ook ontvangt over haar middelen (E-EONIA; Euro Overnight
index Average). Deze vergoeding is, zoals gezegd minimaal, en heeft over 2014
6 25.139,- opgebracht.

2.7 Paragraaf Bedrijfsvoering

De gemeenschappelijke regeling heeft geen eigen personeel in dienst. Er wordt
gebruikt gemaakt van personeel vanuit de deelnemende gemeenten. Daarvoor
zijn verschillende detacheringovereenkomsten gesloten. De kosten worden
gedeclareerd op basis van werkelijk aan de GR besteedde uren.

Voor het betalingsverkeer is een rekening-courant afgesloten bij de Bank
Nederlandse Gemeenten. Betalingen ten laste van die rekening worden door de
financiële administratie van de gemeente Alphen aan den Rijn verricht op
aangeven van door de secretaris en controller geparafeerde betalingsopdrachten.

Jaarstukken Gemeenschappelijke Fiegeiing Dude Rijnzone 2014 7
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3. Jaarrekening 2014

3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en
Verantwoording provincie en gemeenten (BBV).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden
plaats op basis van historische kostprijs. Tenzij bij het desbetreffende
balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen de nominale waarde. De BTW wordt als kostenpost in de exploitatie
meegenomen. Over de bijdrage aan het Regionaal lnvesteringefonds en de
verstrekkingen daaruit wordt geen BTW verrekend.

De baten worden verantwoord wanneer deze daadwerkelijk zijn gerealiseerd.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar wanneer deze voorzienbaar
zijn. De baten en lasten worden toegerekend aan de verelagperiode waarop deze
betrekking hebben.

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waar nodig wordt voor
verwachte oninbaarheid een voorziening in mindering gebracht.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

3.3 Verdeling nadelig exploitatiesaldo

Conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling en het vastgestelde
Ontwikkel Strategie Kader lOSKl wordt het nadelig exploitatieaaldo volgens een
vastgestelde verdeelsleutel in rekening gebracht bij de provincie Zuid~l-lolland en
de deelnemende gemeenten.

Jaaretokken Gemeenschappelijke Fiegeišng Oude Rijnzone 2014 8
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4. Balans per 31-12-2014, in euro
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Activa 31~12-2014 31-12-2013

VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen meteen rentetypische looptijd
van eenjaar of minder
a) rekening-courantverhouding met het Rijk

Liquide middelen
b) bank- en girosaldi

Overldpende activa
cz)overige nog te entvangen bedragen en
voøruitbetaalde bedragen die t.l.v. vnlgende
begrotingsjaren komen

27.124.386

96.579

59.202

37.648.850

5.198

Totaal activa 27.280.167 37.654.048

Passiva

VLOTTENDE PASSIVA

Nettowlettende schulden, met een rentetypische
looptijd koner dan eenjaar
e) overige schulden

Overlepende passiva
f) nog te betalen bedragen

g) van Europese en/of Nederlandse overheids-
lichamen (vooruit)ontvangen
vnorsehotbedragen
veer uitkeringen meteen specifiek bestedinge-
doel

10.317

27.269.850

10.771

7.462

37.635.815

Totaal passiva 27.280.167 37.654.048

Jaarstulmen Gemeeneehappeiiike Regeling Oude Rijnzone 2014
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4.1 Toelichting baians per 31 december 2014

ai Overige uitzettingen 6 27.124.386

Betreft het seido van het schatkistbankšeren bij het ministerie
Van Financiën op 31 december 2014.

De participaties in BNG Vermogensbeheer tot 6 20„OO0.000,~~ zijn per
294 i~2013 beëindigd.

bi Bank- en girosaidi 6 96.579

Betreft het saldo op 31 december 2014 van de
rekening~eourant bij de BNG

ci Overige nog te ontvangen bedragen etc. 6 59.202

Dit bedrag bestaat uit:
a. de nog te ontvangen bijdragen van de provincie Zuid«HoHand en de
deelnemende gemeenten en bestaat uit:
De provincie Zuid - Hoiiand 6 29.224
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 6 3.952
Gemeente Alphen aan den Rijn 18.240
Gemeente Zoeterwoude 1.662
Gemeente Leiderdorp 5.371

Totaal 58.449C
'*›

('i
>6

'>
6f

3

b. Nog te ontvangen rente 6 753
Totaal 6 59.202

De overtoiiige financieringemiddeien van de GR ziin vanaf begin 2014
ondergebracht bij het ministerie van Financiën in het kader van het
echatkistbankieren. Het opgenomen bedrag betreft de rentevergoeding over het
vierde kwartaal 2014. De rente staat nog op de rekening bij het ministerie van
Financiën.

Jearetufdren Gemeensciiappeiiiire Regeiing Oude FiiinzoneZOT4 10
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Oninbare bedragen.

Voor het treffen van een voorziening voor oninbare bedragen is, gelet op de
samenstelling van de debiteuren van de GR, geen aanleiding.

el Overige schulden per 31-12~2014: 6 0
Alle facturen met een factuurdatum in 2014 zijn ook
in dat jaar betaald.

fi Nog te betalen bedragen per 31-12-2014: C 10.317

Bestaat uit facturen met een factuurdatum in 2015 voor:
Uren secretaris Alphen aan den Rijn 4e kwartaal 2014 6 6.848
Uren projectcoördinator Leiderdorp 2e half jaar 2014 EZ 682
Kosten CMS over december 2014 6 2.787

g) Overige ontvangen voorschotten G 27.269.850

De ontvangen voorschotten betreffen stortingen in het Regionaal Investerings

Fonds. Dit bestaat uit de volgende ontvangen bijdragen:

jsnuazi-124013 [nengemwmei rmimrngm jvrrjgmiiei som 31-121014

Ministerie van lnírestruotuur 8: Milieu 6225.912§.965l GI4.074.035 É 11.093.174 6 18.906.826

Provincie Zuid~Hoiiand C 5.500.000 GZ0 622.033.74Q ii 3.466.251

Gemeente Alphen aanden Rijn G 3.280.000 C 880.000 E 1.040.000 6 l.ä22.817 G 2.397.183

GemeenteBodegraveniieeuwijk 6 880.000 Q2220.000 62406.760 6 693.260

Gemeente Leiderdorp C 1.169.8$0 GZ300.000 G 543.510 6 826.340

Gemeente Rijnwoude C 880.000 C -880.000

Totaal í e s1.a:is.ais e 0 e s.ea4.ø:›.s c 1e.ooo.ooo e 27.zea.eso

ln verband met de fusie van de gemeenten Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan
den Rijn per 1 januari 2014, is het bedrag dat ingelegd is door de voormalige
gemeente Rijnwoude overgeheveld naar Alphen aan den Rijn. De vrljgevallen
bedragen betreffen de voorschotten voor drie subsidies, welke zijn verdeeld over
de deelnemers naar rato van de inleg in het RlF-fonds.
Dit betreft een voorschot van fl 9 miljoen aan de gemeente Alphen aan den Rijn
inzake de Oeververbinding Oude Rijn (ii/laximabrug) Rijnwoude ~ Alphen aan den
Rijn, een voorschot van E 3 miijoen inzake Revitalisering bedrijventerrein
Rijnhaven Alphen aan den Rijn en een voorschot van 6 4 miljoen op de subsidie
aan de gemeente Bodegraven-Fieeuwijl-z inzake Duurzame Groene afronding

Bodegraven~Fieeuwijk

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Oude Fiijnzone 2014 1 1
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Verantwoording scha tkístbankieren 20 14.

Ook onze gemeenschappelijke regeling is verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen
omtrent het verplicht deelnemen aan het schatkiatbankieren bij het ministerie van Financiën.
Daarvoor wordt onderstaande tabel gebruikt.

..
“

- ««f~rf~-W ~-'fr'-W-f-›~-~-f~rMme -L- -›-»››»; =››››, .,».-›.f±,<~›«e„-V \M

ui Mmeerrr¿r „.
,4 ik „

je i i je 259
i, i,

Kwartaalcíiferop dagbasisbuiten 2 ïüjks
“E40 31,36 375 ma

___ __schatliístaangehouden middelen
M _

“___
___

_(3a)= (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag
_

W

-
_

~ -
_ ______ 142

ill

Bb) = (2) M1) Overschrijding van he-tdrempelbedrag 15.290 2.956 125 -

iw
e

(da)
W

Begrotjrigstotaai verslagjaar 157
j

_; "

Mb) Heedeel van het{begrotir›gstma'a\ldat
157 1%. ,ij _- je

_____M
kleiner of geiljk is aan 6 Süggriljoen

W
___;

MC; Het deel van het begrotjrigstoraal dat
~

'” *

dei 500 miijoferrte boven gaat

(1) = (4bj'U,O07$ 4-

(4c)”O,ü02 met een Drempelbedrag 250 JE I

minimum van ÉZSQBOO ;1' . - _] ïüfíïïïjïïiL;
„M„„f W WW e. „,„„ , ;::,„ ,„„_..„,_„„„w,.›„.„r.Wm7 \«,:„_._,„,_›,<,.,?_,„_,„2._„„

Sem van de per dag buiten 's Rijks
(Sa) schatkist aangehouden middeien 13984536 291.711 34520 9.5147

<_
(negañeve bedragen telleyls nihil) _____

___” h

jßbj Dagen in het lwrartaal 90 91 92
___ 92

Kwartaaicijfer op dagbasia ln-uiten “sm ` (sa), (M
wijle ecnarrinaangeiiauden minderen

15540 “O6 375 108
gToelichting:

M

De (forse) overschrijding van het drernpelbedrag in de eerste twee kwartalen is het gevolg
van het gegeven dat het de nodige tijd heeft gekost om alle noodzakelijke voorzieningen
te treffen om het schatkistbankieren daadwerkelijk te kunnen gaan uitvoeren.

ln eerste instantie is aangenomen dat de GR zelf alle voorzieningen moest treffen. Op een
later moment is gebleken dat een en ander ook via de {bank)rel<ening van de gemeente
Aiphen aan den Fiijn uitgevoerd mocht worden. De daarvoor benodigde toestemming is door
het ministerie van Financiën verstrekt op 10 februari 2014.

in het tweede kwartaal is een aantal bedragen vroegtijdig opgenomen om de voorschotten
aan de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven¿eeuwijk te kunnen betalen. ln totaal
ging het daarbij om een bedrag van E 16 miljoen. Omdat per dag niet meer dan 6 2,5 miljoen
mocht worden opgenomen van de rekening bij het ministerie van Financiën is ook een
aantal dagen een hoger bedrag ontstaan dan het vaetgestelde drempelbedrag.

Jaaretukken Gemeenschappelijke Regeling Oude Fšijnzone Züili 12
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5. Programmarekening 2014
(bedragen in eurds)
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.a@g±nr1ng2o14,±. 9

. ..Afw11k:»g.m;v.naa¿
9

Uitgaven:

a) Personeeiskosten

b) Kosten accountant

c) Kosten externe adviezen

d) Uitgaven t.l.v. RIF

e) Overige organisaüekosten

81.477

9.438

30.150

3.762

111.276

10.252

25.629

24.000.000

10.252

65.045

9.620

6.011

16.000.000

2.913

46.231 1

633 *

19.618

8.600.000

7.339

Tcxtaal uitgaven

Inkomsten:

f) Dverige inkomsten (rente end.)

g) Bijdrage Pravincie Zuid-Holland

h) Bijdrage deelnemende gemeenter

i) Vrijval middelen RIP

124.827

89.479

2.599

2.599

30.150

24.757.409

21.550

67.930

67.930

24.600.000

16.083.588

25.139

29.224

29.224

16.000.000

8.673.821

3.589-~

38.706

38.706

3.600.000 ~

Totaa! ínkamaten

a) Gerealiseerde resultaat voor
bestemming, voígend uit de baten en

b) Werkelijke toevoegingen en
cmttrekkingen aan reserves

124.827 24.757.409 16.083.588 8.673.821

c) Gerealiseerd resultaat na bestemming,
volgend uit de onderdelen a en b.

Jaarstukken Cšemeenachappeíijke Rage-SingOude Rijnzcme 2014 13
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5.1 Toelichting op de programmarekening 2014

al Personeelskosten

Door het Dagelijks Bestuur zijn op 14 juni 2012 de uurtarieven vastgesteld die
gehanteerd worden voor de vergoeding van het door de verschillende deelnemers
gedetacheerde personeel.
Bij de vaststelling van de tarieven is aansluitend gezocht bij de tarieven zoals
opgenomen in de ontwerp ministeriële regeling plankosten exploitatieplan 2010„
Om te voldoen aan de Wet Normering Topinkomens heeft het Ešageliiks Bestuur
besloten de tarieven voor 2014 ten opzichte van 2013 neerwaarts bij te stellen.

De vergoeding, exclusief BTW, ie bepaald op:

6 122,35 voor de secretaris van de GR
E 1 12,79 voor de controller en de proiectcoördinator
6 68,54 voor de secretariële ondereteuning

Door de secretarie zijn in 2014 176 uren besteed aan de GR. Door de
projectcoördinator 30 uur, de proiectondersteuner 271 uur en door de controller
91 uur. inclusief BTW ie over 2014 een bedrag betaald van 6 65.044,--.
Dat is minder dan waarop bii de begroting werd gerekend. Dat heeft onder
andere te maken met een te ruime inschatting van het aantal benodigde uren bij
de begroting 2014 en het feit dat geen extra capaciteit ie ingezet voor
comrnunicatieaotiviteiten van de GR.

bl Kosten accountant

De controle van de administratie en jaarstukken 2013 hebben 6 9.620,-
bedragen. lets minder dan waarop gerekend was als gevolg van het minder
aantal uren dat nodig bleek t.b„v. de controle. Er zijn geen bedragen aan
'meerwerk' in rekening gebracht.

cl Kosten externe adviezen

Er is door de Gerneenechappelijke Regeling in 20l4 gebruik gemaakt van de
diensten van CMS om de formele regelingen aan te passen aan de nieuwe wet
op de gemeenschappelijke regelingen en de ombouw de GR naar een meer
uitvoeringsorganisatie. Over 2014 is daarvoor een bedrag betaald van 6 6.011,-.
ln de begroting 2014 werd rekening gehouden met meer externe adviezen.

Jaeretukken Gemeenacbapoeliike Regeling Oude FiiinzoneZZOT4 14
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dl Uitgaven ten laste van het Regionaal Investerings Fonds (RIF)

ln 2014 zijn voorschotten verstrekt op een tweetal projecten in Alphen aan den
Rijn tot een bedrag van 6 i2.000.000,-- en een project in Bodegraven-Reeuwijk
tot een bedrag van 6 4.000.000,--. Verwezen wordt ook naar de toelichting in
het Programmaverslag. Het voorschot aan Leiderdorp ad 6 8.600.000,»~ werd
wel geraamd, maar is nog niet uitbetaald als gevolg van stagnatie van de
plannen.
Zie ook de opgenomen inkomstenpost onder il

el Overige organisatíekosten

Er is een bedrag betaald van 6 2.904,~- aan kosten voor licenties en een
abonnement voor de digitale uitwisseling van informatie rondom de
gemeenschappelijke regeling. Aan bankkosten is een bedrag betaald van 6 9,--,
in de begroting 2014 werd rekening gehouden met hogere extra kosten. Die
hebben zich niet voorgedaan in 2014.

fl Overige inkomsten

Untvangen aan rente over het schatkietbankieren bij het ministerie van Financiën
6 25.139,--
De opbrengst is hoger dan begroot als gevolg van een latere uitbetaiingen van
voorschotten uit het RlF dan waarop werd gerekend.

g/h/ B¿drage deelnemende partijen

Vastgesteld is dat het nadelig exploitatiesaldo over enig jaar voor 50% voor
rekening komt van de provincie Zuid-Holland en de overige 50% wordt verdeeld
over de deelnemende partijen in verhouding tot het aantal inwoners op 31
december 2009. Rekening is gehouden met de samenvoeging per 1 januari 2014
van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude.

Op basis van de overeengekomen verdeling komt het nadelig saldo over 2014

ten laste van:
De provincie 29.224
Gemeente Bodegraven 3.952 19,500 inwoners

Gemeente Alphen aan den Rijn 18.240 90.000 inwoners

Gemeente Zoeterwoude 1.662 8.200 inwoners

Gemeente Leiderdorp 5.371 26.500 inwoners„_.______....._..__........„._._...._...___..<*
›<

**
›C

"›
<*

›®

Totaal É? 58.449 144.200 inwoners

.learstulcken Gemeeneohepoeiijke Regeiing Oude Hijnzone 2014 15
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il Vrljvel middelen RIF
Zie de toelichting onder d)
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Publicatieplícht Wet Normeríng beloning Topfunctíanarissen (WIVT)

Op grond van de Wet Normering bezoldiging topiunotionarissen publieke en
eemipublieke sectoren lWl'\l"l'l moeten gemeenten en gemeenschappelijke
regelingen in de jaarstukken per individuele functionaris aangeven wat het
belastbare loon en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op
termijn zijn, indien deze uitgaan boven de WNT-norm (2014: 6 230.474,--l. Voor
elke bestuurlijke topfunctionaris moeten deze gegevens sowieso vermeld
worden. Ook als de WNT~norm niet overschreden wordt. ln 2014 heeft binnen
de gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone geen overschrijding
plaatsgevonden van het maximum salaris als bedoeld in de WNT.

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone
bestaat uit vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland en de deelnemende
Qišmëë¿le¿.

ln 2014 zijn twee vergaderingen gehouden van het Algemeen Bestuur en drie
van het Dagelijks Bestuur. Daarnaast heeft besluitvorming plaatsgevonden via
schriftelijke i digitale rondes. Ook heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden
tussen de deelnemers aan het Regionaal lnvesteringe Fonds.

Naam Functie Vergoeding Duur dienstverband
Mw. l.G.M. de Bondt
Gedeputeerde Zuid-Holland

Voorzitter Onbezoldigd Hele jaar

De heer C. Veldhuijzen
GedeputeerdeZuid-Holland

Bestuurslid Onbezoldigd Hele jaar

De beer T. Hoekstra
Wethouder, Alphen a.d. Rijn

Bestuurslid,

g

voorzitter olv.
Gnbezoldigd Hele jaar

De heer G. van As

Wethouder, Alphen a.d. Rijn
Bestuurslid Onbezoldigd Hele jaar

De heer L. Maat
Wethouder, gemeente

Leiderdorp

Bestuurslid (to

19 maart

Z0l 4)

li Onbezoldigd Tot 19 maart 2i)l4

De heer H.L. Zilverentant
Wethouder gemeente

Bestuurslid (to

l9 maart

li Onbezolcligcl Tot l9 maart 2014

Jaarstulrken Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone 2014 l6
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Leiderdorp 2014)
R

De heerj.}.F.M. Gardeniers Bestuurslid Oribezoldigd Vanaf 26juni 2014
Wethouder Leiderdorp
De heer M.H. van den Eng Bestuurslid Onbezoldigd Vanaf 20 maart 2014
Wethouder Leiderdorp
De heerj.L. van den Heuvel Bestuurslid Onbezoldigd Hele jaar
wethouder Bodegraven-
Reeuwijk

De heer DJ. Knol, Wethouder Bestuurslid Onbezoldigd Vanaf 20 maart 2014
Bodegraven-Reeuwijk
Mevrouw M.H._l.C. Ares- Bestuurslid (tot Onbezoldigd Tot 19 maart 2014
Snijdewind, Wethouder 19 maart

Zoeterwoude 2014)

De heer C. den Ouden Bestuurslid Oribezoldigd Hele jaar

Wethouder Zoeterwoude
De heer A. de (Sans Bestuurslid Onbezoldigd Vanaf 20 maart 2014

Wethouder Zoeterwoude
2

De vergoedingen die worden betaald aan de vanuit de deelnemende gemeenten
gedetacheerde personeelsleden zijn opgenomen in deze jaarrekening. De
normbedragen in het kader van de WNT worden daarbij niet overschreden.

De secretaris van de Gemeenschappelijke Regeling is ingehuurd op
detacheringsbasis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het betreft een externe
medewerker van die gemeente.
De specificatie van het belastbaar loon topfunctionaris in 2014 luidt als volgt:

ï ï 2

Bezoldiging 6 21.534

i Duur funotievervuilíng Geheel 2014

Omvangdienstvervuiling 176 uur
Op basis van het totaal aantal gedeclareerde uren en het totaal aantal uur op
basis van een voltijd dienstverband (hieruit volgt een berekende omvang
dienstverband van 0,094 fte) kan de beloning omgerekend worden als zijnde een
beloning voor een voltijd dienstverband. Hieruit komt een beloning van
6229.085,-«. Dat betekent dat er in 2014 geen overschrijding van de WNT-norm

Jaerstukken Gemeenschappelijke Regeling Oude Fiijnzone 2014 17
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plaatsvind. Overigens valt de bezoldiging van de secretaris binnen het
overgangsreoht zoals gesteld in de WNT en wordt derhalve gerespecteerd.

informatie Jaarrekening 2013 Wet Normering Topinkomen.

Ook in 2013 waren de leden van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling
onbezoldigd.

De specificatie van het belastbaar loon topfunctionarie in 2013 luidde als volgt:

W.,..l.„„l„„„.. , ,„.„„„„, W

j;Naam” 'É-_ 'lïïran der H ° ,1

`

1 te šeereïroc? '1
„ Y" ,
l F
l l 1

Bezoldiging 6 24.932,36

Duur functievewulling Geheel 2013 f

Omvangdienatven/uiling 185 uur¿

Omdat de bezoldiging over 2013 heeft geleid tot overschrijding van de norm zijn
de tarieven met ingang van 'l januari 2014 neerwaarts bijgesteld.

Wet Markt en Overheid
De gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone biedt geen diensten aan waarmee
zij in concurrentie treedt met marktpartijen. Het opstellen van een integrale
kostprijs van die diensten behoeft daarom niet plaats te vinden.

Incídentele baten en lasten
Over 2014 zijn geen incidentele baten en lasten te verantwoorden. Alle uitgaven
en inkomsten zijn structureel zolang de gemeenschappelijke regeling bestaat.

Niet uit de balans blrïkenderechten en verplichtingen
Op 20 november 2014 is een beschikking afgegeven rondom het verstrekken
van een bijdrage uit het Fill: ter grootte van 6 8,6 miljoen voor het project
herstructurering Lage Zijde, cluster Noordoever Oude Rijn te Leiderdorp
De bijdrage zal worden uitbetaald nadat aan alle noodzakelijke voorwaarden is
voldaan.

ln december 2014 is door de gemeente Leiderdorp een aanvraag ingediend voor
een bijdrage aan de omvorming van het huidige A4 informatiecentrum naar een
Groene Hart informatiecentrum. De beschikking zal begin 2015 naar verwachting
worden afgegeven.

Jaaratukken Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone 2014 18
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De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in december 2014 een
principeaanvraag ingediend voor de verpiaatsing van enkele bedrijven uit de kern
Nieuwerbrug en de herinrichting van 1 van de locaties.
in 2015 zal duidelijk worden of het project definitief doorgang kan vinden.

Jaarsiïuickeri Gemeerisciiappeiiike Regeišng (Dude Rijnzcme 20%-“i 19
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Deloitte Accountants B.V.
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9836
www„deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijkeregeling De Oude Rijnzone

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in de jaarstukken op pagina°s 8 tot en met 19 opgenomen) jaarrekening 2014 van
de gemeenschappelijke regeling De Oude Rijnzone te Alphen aan den Rijn gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 3l december 2014 en het overzicht van baten en
lasten in de jaarrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van
de gehanteerdegrondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijkeregeling De Oude Rijnzone is verantwoordelijk
voor het opmakenvan de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van
het programmaverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als
de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansrnutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante Wet- en regelgeving,
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijkeregeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
Waaronderde Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontroledecentrale
overheden (Bado) en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons

geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van

materieel belang bevat.

Deloitte Accountants HV. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Member of
Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerdewerkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico”s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risicodnschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmakenvan de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties,
gericht op het opzetten van controlewerkzaarnhedendie passendzijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over

de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijkeregeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de
redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijkeregeling gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkaderdoor het algemeen
bestuur op 20 november 2014.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantiebedraagt voor fouten 1% en voor

onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. 0p basis van artikel

2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantiedoor het algemeen bestuur bij besluit van

l4 juni 2012 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen
die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel

zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
toleranties gehanteerdzoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle~informatie voldoende en geschikt is om

een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijkeregeling De Gude Rijnzone

een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als

van de activa en passivaper 31 december2014, in overeenstemming met het Besluit begroting

en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoordebaten en lasten alsmede de

balansmutatiesover 201-4in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn

gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijkeregeling.
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Deloitte.„

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet en artikel 217, lid 3 onder d Provincíewet
vermelden Wij dat het programmaverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met de jaarrekening.

Rotterdam, 30 maan2015

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. R.M.§l _ van Vugt RA
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