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Begroting Holland Rijnland 20L9, aanbiedingsbrief college aan
raad

Geachte leden van de raad,

Holland Rijnland (HR) is een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling)
van en voor veertien gemeenten. Samenwerking vindt onder meer plaats op het
gebied van wonen, economie, mobiliteit, onderwijs, jeugdhulp, zorg en welzijn en
energietransitie. ln de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland is het aan het
algemeen bestuur (AB) om de begroting vast te stellen. Deze wordt aan het AB aan-
geboden voor besluitvorming, in de vergadering van 4 juli 2018.
Het dagelijks bestuur (DB) verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om
hun zienswijze aan het DB kenbaar te maken, bij voorkeur voor 4juni 2018. Het DB

voegt de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de conceptbegroting.
Door als deelnemende gemeente een zienswijze kenbaar te maken, is het mogelijk
invloed uit te oefenen op de gemeenschappelijke regeling.
ln deze aanbiedingsbrief zetten wij als college ons perspectief op de conceptbegro-
ting Holland-Rijnland 2019 uiteen.

Algemeen
De begroting2OI9 bevat werkzaamheden van de organisatie Holland Rijnland voor
de verschillende organisatieonderdelen Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp (TWO),

Regionaal Bureau LeerplÍcht (RBL), Doelgroepenvervoer en Woonruimteverdeling en
voor de programma's van de strategische eenheid. Deze zijn gekoppeld aan de mid-
delen die daarvoor worden ingezet. De begroting dient uiterlijk 1 augustus 2018 aan
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te zijn aangeboden om niet
onder repressief toezicht te worden geplaatst.
Het streven is om de begroting compact te houden. De begroting2019 is bovendien
nogal beleidsarm. Dit komt mede doordat zaken die van invloed zijn op Holland
Rijnland, zoals de nieuwe coalitieakkoorden en de evaluatie van de DVO van de
TWO, nu nog niet bekend zijn. Voor deze begroting is vooralsnog uitgegaan van een
ongewijzigde voortzetting van de DVO.

ln 2019 staan onder meer het inkoopproces jeugdhulp, de evaluaties van het Regio-
naal lnvesteringsprogramma (RlF), inclusief het groenprogramma, en het Cofinan-071 54 58 500
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cieringsfonds op stapel. Verder start in 2019 de volgende actualisatie van de Regio-

nale Woonagenda (RWA). 2019 is bovendien het laatste uitvoeringsjaar van de ln-

houdelijke Agenda Holland Rijnland 2OL6- 2020. Daarom wordt de lnhoude-
lijke Agenda in 2019 geëvalueerd.

Ambities en speerpunten
De kadernota en de conceptbegroting zijn gebaseerd op de lnhoudelijke Agenda

Holland Rijnland 20t6 - 2020. Hierin staan ambities en speerpunten geformuleerd.
Het uitgangspunt is dat de realisatie van de lnhoudelijke Agenda een gezamenlijke

verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten en Holland Rijnland is. Het

accent voor Holland Rijnland ligt grotendeels op regionaal organiseren, vervullen
van de platformfunctie, lobby namens de gemeenten richting provincÍe, rijk en ex-

terne partijen, belangenbehartiging en signaleren van ontwikkelingen en kansen. De

rolverdeling vraagt van de deelnemende gemeenten dat zij zelf ambtelijke expertise

en capaciteit leveren om de ambities te realiseren. Ook vanuit Leiderdorp zullen

aanvullende inspanningen nodig zijn.Zo zal voor de uitvoering van het
Regionaal Energieakkoord van 27 september 2O77 aan de deelnemende gemeenten

om financiering worden gevraagd voor 201-9 en verder. Het is van belang om, waar
mogelijk, meer duidelijkheid te krijgen over wat de concrete inzet van

Holland Rijnland per speerpunt is.

Het is lastig om de verschillen tussen wat in 2018 begroot stond en wat nu voor
20L9 begroot staat goed te verklaren. Bij bijvoorbeeld het speerpunt 'De regio is

nationaal centrum voor aardobservatie en navigatietoepassingen' (blz. 17) valt op

dat het begrote bedrag sterk gedaald is. Niet duidelijk is waardoor dit komt en wat
dit betekent voor de werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor het onderwerp 'Green-
ports van morgen' (blz. 19-20). Mede hierom is een verduidelijking van grote

verschillen ten opzichte van de begrotÍng van 2018 wenselijk.

Financiële kaders
De conceptbegroting Holland Rijnland 2019 is in lijn met de doelstelling die/ het
publiek belang dat de gemeenschappelijke regeling dient. De kadernota 2019 die

het algemeen bestuur in de vergadering van L4 maart 2018 heeft vastgesteld, vormt
de grondslag voor de begroting. De uitgangspunten zoals opgenomen in de kader-

nota 2019 zijn financieel goed vertaald in deze begroting. Ook voldoet de begroting
aan het FinancieelKadergemeenschappelijke regelingen2OL9-2O22. De kern hier-

van is dat er een positieve indexering van 2,3Yo ten opzichte van 2018 aangehouden

wordt. Daarnaast heeft het AB bij de vaststelling van de kadernota besloten de to-
tale gemeentelijke bijdrage met een bedrag van € 155.000 te verhogen. Hiermee

worden de loonkostenstijging 2018 en de verwachte stijging van de premies 20L9

afgedekt. ln 2018 wordt de indexeringsmethodiek geëvalueerd.

De risico's en het weerstandsvermogen worden inzichtelijk gemaakt in de begroting.
Vanaf 20L8 geldt de vernieuwde BBV ook voor gemeenschappelijke regelingen. De

conceptbegroting 20L9 past binnen het vernieuwde Besluit Begroting en Verant-
woording Provincies en Gemeenten (BBV). De nieuwe BBV geeft ook een aantal

verplicht op te nemen beleidsindicatoren en financiële kengetallen. De beleidsindi-
catoren in de begroting 2018 komen niet volledig overeen met de begroting 20L9
(bijvoorbeeld het ziekteverzuimpercentage en het opleidingsbudget in % van de

personeelsbegroting). Verder is het informatief om, naast de beleidsindicatoren
2019, de indicatoren voor 2018 op te nemen en wellicht ook de realisatiecijfers van

2OI7,voor zover al beschikbaar. Bij de kengetallen is het zinvol aan te geven wat die

betekenen voor Holland Rijnland (bijvoorbeeld de betekenis van een solvabiliteitsra-
tio van O,8%1.
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ln de begroting van Leiderdorp is voldoende dekking aanwezig binnen de bestaande
budgetten.

Financiën

lnwonerbiid rage en RBL:

Onderstaande tabel geeft de totale reguliere inwonersbijdrage 2018 en 2019 voor
het totaal van de gemeenten die zijn aangesloten bij Holland Rijnland weer.

Bijdrage 2018 Bijdrage 2019

Totaalgemeenten HR €5.364.1,45 €s.639.8s4

Uitgangspunt voor bovenstaande tabel is de informatie in de begroting op blz. 6.

Holland Rijnland verhoogt de begrote bijdrage 2018 met 2,3 Yo en een bedrag van
€1-55.000. Naast bovenstaand bedrag wordt er in 2019 nog een bedrag voor frictie-
en transitiekosten verwacht van €1-58.000. Op basis van de bedragen die Holland
Rijnland in de begroting opneemt, komt dit voor Leiderdorp op het volgende neer:

De verschillen Ín de bijdrage worden (zoals bekend) veroorzaakt door de indexatie
van2,3Yo op de totale bijdrage van Holland Rijnland en een verandering van het
inwoneraantal van de verschillende gemeenten en de extra bijdrage voor de loon-
kosten van €L55.000. Hier bovenop komen nog de begrote frictiekosten (zie hieron-
der).

Frictie en transitiekosten
De frictie- en transitiekosten zijn ten opzichte van de begroting 2018 wederom sterk
verlaagd. Op dit moment zijn deze voor 2019 ingeschat op €158.000. Het daadwer-
kelijk door de gemeenten te betalen bedrag hangt echter af van of medewerkers
van Holland Rijnland elders werk vinden en/ of een Holland Rijnland-gemeente me-
dewerkers van Holland Rijnland in dienst neemt. Voor Leiderdorp komt het in de
huidige begroting neer op:

Gemeente Bijdrage begroting

20L8

Bijdrage begroting

2019

Leiderdorp €r2.159 €7.684

Regionaa I I nvesteringsfonds:
De bijdrage voor het Regionaal lnvesteringsfonds (RlF) blijft voor alle gemeenten in

2019 gelijk, zie onderstaande tabel:

Gemeente Bijdrage 2018 Bijdrage 2019

Leiderdorp €577.022 €571_.022

Gemeente Bijdrage 2018 Bijdrage 2018 met

2,3% indexatie

Bijdrage 2019

Leiderdorp €28s.9s6 €292.533 €299.1r9
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Opdrachtgeverscha o Jeugd :

De TWO Jeugdhulp richt zich namens dertien gemeenten op de transformatie en

inkoop van de regionale jeugdhulp (Voorschoten is hiervoor aangesloten bij

Haaglanden, voor Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem koopt de TWO alleen
gesloten jeugdhulp en jeugdhulp binnen het gedwongen kader in). Daarbij is de

TWO Jeugdhulp onderdeel van het gezamenlijke opdrachtgeverschap. Hiervoor slo-

ten de deelnemende gemeenten en Holland Rijnland een dienstverleningsovereen-
komst (DVO) af. ln 201,8 worden de DVO Jeugdhulp en het regionale opdrachtgever-
schap jeugdhulp geëvalueerd. De conceptbegroting gaat uit van een ongewijzigde
governance. De in deze conceptbegroting opgenomen kosten van de TWO Jeugd-

hulp betreffen de organisatie van de TWO zelf.

Het bedrag dat hiervoor begroot staat, is op basis van de tabel op blz.7 en 47,

€2.420.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

owrhead OG-
Jeugd 230.351

programmakosten

kosten werkorganisatie
sub- totaal

781.779
1.407.870
2.189.649

totaalA+B 2.420.O0O

Het totaal geraamde bedrag voor het programma TWO Jeugd van ruim €2,4 miljoen
is inclusief een bedrag van €323.690 compensabele BTW. Deze kosten nemen de

individuele gemeenten mee in de opgave voor het BTW Compensatiefonds.

ln 2018 was het bedrag voor de TWO, inclusief de doorberekening van overhead,

€2.128.300. Het verschilt.o.v. het bedrag van€2.42O.000 bedraagt €291.700. Dit

wordt voor een belangrijk deel ( €242.000) veroorzaakt door een eenmalige verho-
ging van lasten voor het projectteam nieuwe inkoop. Voor het overige is er sprake

van een gewijzigd BTW-regime op de Jeugdbeschermingstafel. De toename van de

kosten leidt tot een hogere doorbelasting in 2019.

BTW compensatiefonds:
ln 2018 wordt rekening gehouden met een bedrag van €882.686 aan compensabele
BTW. ln 2019 met een bedrag van €862.359. Het verschil wordt met name veroor-
zaakt door de sterke daling van compensabele BTW voor de gemeenten Alphen aan

den Rijn en Kaag en Braassem. Voor de gemeenten die zijn aangesloten bij Service-

punt71 nemen de bedragen juist iets toe.

Compensabele BTW Bijdrage 2018 Bijdrage 2019

Leiderdorp €43.652 €47.418
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Tot slot
Na besluitvorming in de gemeenteraad informeert de griffie het dagelijks bestuur
over de zienswijze op de begroting Holland Rijnland 2019. Om uw bespreking van de
begroting en de formulering van uw eigen zienswijze te faciliteren, heeft het college
een conceptzienswijze opgesteld. Deze treft u aan in de bijlage.

ouders,

n L.M. Driesse

ns burgemeester

Bijlagen
1,. Conceptzienswijze raad Leiderdorp op conceptbegroting Holland Rijnland 2019.

2. Conceptbegroting Holland Rijnland 2019 en meerjarenbegroting 2079-2022.

3. Aanbiedingsbrief Holland Rijnland conceptbegroting aan de raden van

13 april 2018.

4. Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor

begrotingen 2019.

ren
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