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Aan:     Griffie 
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Van:     Wim van Poelgeest 
Datum:     
Betreft: ambtelijke annotatie AB van 14 december 2016 

Holland Rijnland 
 
 

 
 
Geachte raad, 
 
Bijgaand ontvangt u ter voorbereiding op het standpunt van de Leiderdorpse delegatie in het 
AB Holland Rijnland de ambtelijke annotatie bij de agendapunten voor de vergadering van  
14 december 2016. Met onderstaande link komt u bij de vergaderstukken die op de site van Holland 
Rijnland staan. 
 
Via de onderstaande links treft u de stukken: 

 Complete set stukken in PDF: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24686599/Agenda%20en%20stukken%20Algemeen%
20Bestuur%20Holland%20Rijnland%2014-12-2016.pdf  
 

 Complete set stukken in Word: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24686599/Agenda%20en%20stukken%20in%20Word
%20Algemeen%20Bestuur%20Holland%20Rijnland%2014-12-2016.pdf 

  
Indien u technische vragen heeft kunt u deze stellen aan de behandelend ambtenaar die staat 
vermeld bij het agendapunt in de annotatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wim van Poelgeest 
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Agenda en stukken Algemeen Bestuur 14 december 2016,  
20.00 – 22.00 uur, gemeentehuis Oegstgeest 

Agendapunt <4> 
<Evaluatie Regionaal 
Groenprogramma > 

Contactpersoon: Achmed Achbari 
Doorkiesnummer:  831 

Essentie voorstel Het Algemeen bestuur van Holland Rijnland heeft 17 februari 2010 het 
Regionaal Groenprogramma 2010-2020 vastgesteld. De afspraak is 
gemaakt om halverwege de periode, de uitvoering te evalueren. 

Belang Leiderdorp Leiderdorp is deelnemers van de Gr en maakt gebruik van het Rif. 

Opmerkingen - De evaluatie concludeert dat het Regionaal Groenprogramma 

effectief is. 

- Er zijn 77 projecten gerealiseerd met een totale investering 

van circa € 43 miljoen euro. Holland Rijnland heeft hier €10 

miljoen aan 

- bijgedragen. 50% van het budget is uitgegeven.  

- Het rapport geeft in een van haar aanbevelingen aan dat het 

RIF moet 

vasthouden aan de voorwaarden en niet bijdragen aan de 

voorbereidingskosten en eigen uren van gemeenten. 
Uitzondering   wordt gemaakt voor het ingenieursbureau van 
Leiden.  De motivatie hiervoor is dat andere gemeenten deze 
werkzaamheden extern uitbesteden.  
 
De conclusie die hier wordt getrokken is niet helemaal juist. In 
het evaluatierapport wordt gesproken over 
voorbereidingskosten en eigen uren gemeenten. In het 
voorstel wordt echter alleen in gegaan op de eigen uren van 
gemeenten. Dit schept verwarring.  
 
In de voorwaarden van het RIF zijn voorbereidingskosten niet 
declarabel. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het opstellen van 
ontwerpen en uitvoeren van studies en/of onderzoeken. Het 
RIF subsidieert vanaf het moment van uitvoering (regel is: 
vanaf het moment van opstellen bestek en tekeningen). Dit is 
niet in lijn met de voorwaarden van de Provincie. Wij vinden 
dat deze voorbereidingskosten wel gefinancierd moeten 
worden vanuit het RIF. De voorbereidingskosten dragen 
namelijk direct bij aan de uitvoering van een project.   
 
Verder wordt er voor Leiden een uitzondering gemaakt wat 
betreft de eigen uren. De motivatie hiervoor is dat andere 
gemeenten deze werkzaamheden extern uitbesteden. Wij zijn 
benieuwd welke afspraken Leiden heeft? Zijn deze afspraken 
ook door het DB of AB geaccordeerd? Als andere gemeenten 
het werk toch uitbesteden, dan zou het geen uitzondering 
moeten zijn.  



 
Tot slot worden , door het niet declarabel maken van de eigen uren,  
gemeenten genoodzaakt om in te huren, omdat de kosten hiervoor 
worden vergoedt uit het RIF. Terwijl de gemeente op sommige 
onderdelen de kennis in huis hebben. 

Advies - Akkoord te gaan met evaluatierapport en bijbehorende 

conclusies.  

Akkoord te gaan met aanbevelingen 2, 3 en 4. Wij zijn niet akkoord 
met aanbeveling 1. 

Terugkoppeling College  

Terugkoppeling uit PHO HR  

 

Agendapunt <5> 
<Kadernota 2018 > 

Contactpersoon: Wim Nijbroek en Wim van Poelgeest 
Doorkiesnummer:  895 

Essentie voorstel Het Algemeen Bestuur kennis te laten nemen van het 1e concept van 

de kadernota 2018 en hun zienswijzen t.a.v. deze concept kadernota 

kenbaar te maken. De kadernota is bedoeld om de uitgangspunten en 

de gewenste ontwikkelingen bij het opstellen van de begroting vast te 

leggen voor het komende jaar.  

 

De kadernota 2018 wordt tijdens het AB 14 december niet 

vastgesteld, maar besproken; de vaststelling van de kadernota 2018 

zal plaatsvinden in de vergadering van het AB van 29 maart. 

Vervolgens ontvangen de gemeenteraden voor 15 april 2017 de 

concept-begroting, die in het AB van 21 juni  2017 wordt behandeld.  

 

NB: in de concept-kadernota die nu voorligt staat per abuis dat de 

begroting 2018 in de AB-vergadering van maart 2017 wordt 

behandeld; dit moet juni 2017 zijn. 

 

Met de concept kadernota 2018 worden kaders gesteld voor: 

 

1. De gemeentelijke bijdragen voor: 

a. Reguliere taken; 

b. TWO Jeugdhulp; 

c. Frictie- en transitiekosten; 

2. De inhoudelijke kaders voor de begroting 2018; 

3. De financiële kaders voor de begroting 2018; 

4. De vertaling van de wettelijke kaders waarbinnen de begroting 

conform de nieuwe BBV dient opgesteld te worden. 

 
 

Belang Leiderdorp Inhoudelijk 

 



De deelnemende gemeenten hebben aangegeven dat er begroting 

wordt opgesteld die beter aansluit bij de behoefte van de raden en 

colleges van de deelnemende gemeenten: 

1. De begroting moet meer worden opgebouwd vanuit de 

inhoud en minder vanuit de financiën; 

2. Daar waar mogelijk, dient de begroting SMART geformuleerd 

te zijn; 

 

Financiën 

 

Het is van belang dat in de kadernota de juiste kaders zoals die zijn 

opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-

Midden, worden gehanteerd. Voor de indexering voor de kadernota 

2018 komt dat neer op een percentage van +1,3% t.o.v. 2017 en het 

hebben van een algemene reserve die de stand van  1 januari 2013 

niet overschrijdt. 

 

Opmerkingen Inhoud 

Aanpak  

Het proces rond het opstellen van de kadernota en daarmee de 

begroting wordt voor 2018 op een andere wijze aangepakt door 

Holland Rijnland. Conform de wens van de gemeenten wordt gestart 

vanuit de inhoud, en is het streven om een zo SMART mogelijke 

begroting te maken. De concept kadernota wordt in december 2016 

aan het AB voorgelegd, vanuit de gedachte om de AB-vergadering zo 

vroeg mogelijk te betrekken in het begrotingsproces, zodat kaders 

meegegeven kunnen worden.  

Inhoudelijke Agenda 2016-2020 

- In de concept kadernota 2018 geeft Holland Rijnland aan op 

welke aspecten nader invulling wordt gegeven aan de 

Inhoudelijke Agenda, zoals deze eind 2015 is vastgesteld. De 

inzet van Holland Rijnland ligt met name op het terrein van 

platformfunctie, strategische verkenningen, lobby en 

belangenbehartiging ligt.  Voor het realiseren van projecten 

die voortkomen uit de  regionaal gedragen  speerpunten  zijn 

gemeenten zelf verantwoordelijk voor ambtelijke capaciteit, 

projecten en financiën. Holland Rijnland voert zelf geen 

projecten meer uit, dat is aan de gemeenten. Dit staat haaks 

op wat op pagina 5 van de concept Kadernota staat: 

‘Daarnaast voert Holland Rijnland de procesregie op een 

aantal speerpunten en voert concrete projecten uit’. Holland 

Rijnland kan gevraagd worden om elke ‘concrete projecten’ 



dit gaat.. 

 

- Bij de realisatie van de Inhoudelijke Agenda is het 

uitgangspunt dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

de deelnemende gemeenten en Holland Rijnland is. Dit 

betekent dat  er ook vanuit de ambtelijke organisatie van de 

deelnemende gemeenten tijd en ruimte vrijgemaakt dient te 

worden om uitwerking te geven aan de speerpunten uit de 

Inhoudelijke agenda(en daarmee financiën in de lokale 

begrotingen). Per gemeente kan dit verschillen in 

mogelijkheden, en inzet. Het is van belang dat hierover de 

komende periode verder het gesprek gevoerd wordt, door 

gemeenten (bestuur en ambtelijke organisatie), tussen 

gemeenten onderling (subregios’s) en met Holland Rijnland.   

 

- Nog niet alle speerpunten uit de Inhoudelijke Agenda zijn 

volledig opgepakt. Daarvoor worden in de concept-kadernota 

diverse redenen aangegeven. Deels komt dit door de beperkte 

capaciteit van Holland  Rijnland (12 fte voor 13 speerpunten) 

en de deelnemende gemeenten, maar ook omdat de 

samenwerkende gemeenten de daadwerkelijk te voeren koers 

nog moeten bepalen. Verder zijn Holland Rijnland en de 

gemeenten op een aantal onderwerpen momenteel druk 

bezig om uitvoeringsprogramma’s op te stellen, waarbij de 

rolverdeling op de actielijnen nog moet worden uitgewerkt.   

Daarnaast ziet Holland Rijnland dat een aantal speerpunten 

vanuit de Inhoudelijke Agenda als relevant zijn geduid, maar 

bleek in 2016 dat deze al dusdanig zijn belegd dat HR hier 

geen toegevoegde waarde levert, anders dan het bieden van 

een platform en kennisdeling. Denk bijvoorbeeld aan 

bodemdaling of proeftuinen voor pilots rond kantoren. Dat 

impliceert niet dat het geen (sub)regionaal vraagstuk is. De 

constatering is echter dat dit op andere tafels al wordt 

opgepakt. Ook ziet HR een aantal accentverschuivingen 

binnen de speerpunten, waarbij er soms een rolverandering 

plaatsvindt.  

 

 

Financiën  

Algemeen 

- Op dit moment (december 2016) is het lastig te formuleren 

welke doelen er in 2018 bereikt dienen te worden; het is 

immers nog ruim een jaar verder. Vanaf opstelling van de 



begroting (begin 2017) tot de behandeling en vaststelling (juni 

2017) is het wenselijk om in ieder geval de financiële gegevens 

(rapportages) van 2016 te betrekken. Welke uitgaven zijn 

gedaan en met welk doel en resultaat, en wat zegt dit voor het 

vervolg van de inzet en activiteiten (en daarmee uitgaven) in 

2018?  

 

- In de concept kadernota die voorligt wordt nog geen 

toelichting gegeven op de financiële aspecten in de domeinen. 

Hoeveel wordt op welk domein (Maatschappij, Economie en 

Leefomgeving) geïnvesteerd? In hoofdstuk 2 wordt middels 

figuren een toelichting gegeven op de inzet in de verschillende 

domeinen; de verdeling in deze figuren heeft betrekking op de 

ureninzet (personele capaciteit) en niet op de verdeling van 

financiële middelen. 

 

- Frictie- en transitiekosten: in de concept Kadernota 2018 staat 

geen informatie over de korting die gemeenten krijgen bij 

overname van personeel. 

 

Opmerkingen bij diverse onderdelen van de kadernota 2018 

Gemeld wordt o.a. het volgende vooruitlopend op de begroting 2018: 

- de inzet op de uitvoerende taken (denk hierbij aan RBL, TWO-

jeugdhulp, Regiotaxi en permanente verkeerseducatie) 

bedraagt ca. 67% van de totale begroting; 

- ca. 33% van de totale begroting wordt ingezet op de 

inhoudelijke begroting en behelst voor een deel 

daadwerkelijke capaciteit en de jaarlijkse bijdrage aan het 

cofinancieringsfonds en de programma- en projectkosten en is 

minder eenvoudig SMART te formuleren; 

- de bezuinigingsopgave van 25% is in 2017 al gerealiseerd; 

- in deze concept kadernota wordt er voor 2018 rekening 

gehouden met een indexatie van 1,3% t.o.v. 2017. Dit is i.o.m. 

de financiële kaderstelling zoals die is opgenomen in de brief 

aan de dagelijks besturen van de GR-en d.d. 14 november 

2016 die is verstuurd door de gemeente Alphen aan den Rijn; 

- de indexatie is juist toegepast; m.a.w. het bedrag dat staat 

opgenomen voor de begroting 2017 sluit aan op de 

vastgestelde begroting 2017. 



TWO jeugdhulp: 

- Er wordt nu gerekend met 1,3% loon- en prijsindexering 2018 

over de bijdragen voor TWO jeugdhulp. Daarbij wordt 

gerekend met het generieke percentage volgens de Du 

Chatinier norm die van toepassing is op een groot aantal 

gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden, 

o.a. RDOG HM, Holland Rijnland, Omgevingsdienst West 

Holland, Veiligheidsregio. De indexering is afgeleid van de 

nominale ontwikkeling gebaseerd op het BBP (Bruto 

Binnenlands product) uit de MEV (Macro Economische 

Verkenningen). De uitvoeringskosten Jeugdhulp worden 

gerelateerd aan de integratie uitkering Sociaal domein. De 

loon- en prijsbijstelling wordt in juni bekend gemaakt in de 

jaarlijkse circulaires over het gemeentefonds. Daarbij is het 

mogelijk dat de werkelijke indexering van de rijksbijdrage voor 

Jeugdhulp afwijkt van de gevolgde systematiek in de concept 

kadernota. 

- Over de verwachte extra inzet op JGT van €70.000 moet nog 

besluitvorming plaatsvinden. 

- Er wordt geïndexeerd over de totale bijdrage, inclusief BTW. 

 

Zit de Leidse regio op één 

lijn? 

 

                
Inhoudelijk:  ja 

 

Financieel: ja 

Advies  Inhoudelijk: Holland Rijnland schetst in deze kadernota een 

beeld van de verwachte werkzaamheden en speerpunten, 

conform de gemaakte afspraken en de Inhoudelijke Agenda 

2017-2020. Daarbij wordt nadrukkelijk geschetst dat Holland 

Rijnland van en voor gemeenten is. Daarmee kan worden 

gesteld dat deze kaders  een opmaat zijn naar een zo SMART  

mogelijke begroting 2018.  

 

 Op financieel gebied kan vastgesteld worden dat de kaders 

o.b.v. de huidige informatie juist zijn toegepast. 

 

Terugkoppeling College  

Terugkoppeling uit PHO HR  



 


