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Zienswijze concept begroting 2021 Holland Rijnland

Geachte leden van de raad,

Zoals u weet, neemt de gemeente Leiderdorp deel aan de gemeenschappelijke
regeling Holland Rijnland. De activiteiten van Holland Rijnland op het gebied van
leefomgeving, economie, mobiliteit, energie en maatschappij dragen bij aan de
beleidsdoelstellingen van Leiderdorp. Op 16 april 2020 heeft Holland Rijnland de
concept begroting voor 2O2'J. naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Dit is tien
weken voor behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van
24 juni 2020 waarin de begroting wordt vastgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de
termijn van minimaal acht weken uit Artikel 29lid 2 van de Gemeenschappelijke
Regeling.

Holland Rijnland vraagt de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op
de concept begroting kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur (DB). Het verzoek
is dit vóór 3 juni 2020 te doen, zodat de zienswijzen adequaat kunnen worden
behandeld en meegenomen in een nota van beantwoording voor de behandeling in

de AB-vergadering van24juni2020. Uiterlijk l augustus 2020 moet de begroting
aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden aangeboden om
niet onder repressief toezicht te worden geplaatst.

Uw raad is bevoegd een zienswijze op de begroting naar voren te brengen (Wet ge-

meenschappelijke regelingen, art. 35, lid 3 en Gemeenschappelijke Regeling Holland
Rijnland, art.29,lid 4). Door als deelnemende gemeente een zienswijze te geven, is

het mogelijk invloed uit te oefenen op de gemeenschappelijke regeling. ln deze
aanbiedingsbrief zetten wij als college ons perspectief op de concept begroting 202L
Holland Rijnland uiteen.

Voorgeschiedenis
De concept begroting 2021 Holland Rijnland is aan de orde geweest in het extra
portefeuillehouders-overleg Bestuur & Middelen van 25 maart 2O2O. De financiêle
kaders voor de begroting zijn vastgelegd in de kaderbrief 2O21. Heï Algemeen
Bestuur heeft deze in zijn vergadering van L8 december 2019 vastgesteld. De

werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden
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adviseert voot 2O2L een indexatie van gemiddeld 3,88% voor loonkosten en 1-,8o%á

voor materiële kosten. Het gebruikte gewogen indexcijfer voor 2O2I is 3,54To.

Opzet concept begroting 2021 Holland Rijnland
De concept begroting is gebaseerd op de Regionale Agenda 2OL9 - 2023. Het AB

Holland Rijnland stelde deze op 30 oktober 2019 vast. Deze Regionale Agenda

benoemt opgaven op het gebied van leefomgeving, economie, mobiliteit, energie en

maatschappij waaraan samenwerking in Holland Rijnland-verband bijdraagt. Het

document geeft richting aan de begrotingsafspraken en de verantwoording van

Holland Rijnland.

Holland Rijnland geeft aan dat de samenwerking inzet vanuit de organisatie Holland

Rijnland en vanuit de dertien gemeenten vraagt, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Als

blijkt dat gemeenten onvoldoende capaciteit kunnen leveren om te werken aan de

gezamenlijke ambities, kan het zijn dat Holland Rijnland om extra middelen moet
vragen.

De concept begroting 2021 kent vijf programma's, drie inhoudelijke en twee
ondersteunende:
1. Ruimte en Energie

2. Maatschappij en Jeugd

3. Strategisch positioneren

4. Organisatie en samenwerking

5. Algemenedekkingsmiddelen

Per programma wordt aangegeven wat de doelstellingen zijn, wat de organisatÍe

Holland Rijnland doet om deze doelstellingen te bereiken en wat dit kost. Het

totaaloverzicht is opgenomen in de financiële begroting.

Cijfermatig
De algemene constatering is dat deze concept begroting structureel in evenwicht is

en dat de inkomsten in overeenstemming zijn met de uitgaven. Bij de toezending
benadrukte Holland Rijnland echter expliciet dat het Dagelijks Bestuur deze

begroting heeft vastgesteld op het moment dat er nog maar beperkt zicht is op de

consequenties van de Corona-crisis. Hierop komt Holland Rijnland vóór de zomer
terug. ln zijn e-mailbericht aan de AB-leden van 9 april 2020 heeft de voorzitter dit
ook al aangegeven: "Wij kunnen nog niet overzien of deze situatie tot substantiële
meerkosten gaat leiden en of die gecompenseerd worden, maar zullen dat bij ons

financiêle doorkijkje voor de zomer betrekken."

Reguliere biidrage en indexatie
De dertien deelnemende gemeenten bekostigen Holland Rijnland. De gemeentelijke

bijdrage wordt berekend aan de hand van het inwoneraantal en de taken die

Holland Rijnland voor de gemeente in kwestie uitvoert. De totale reguliere
gemeentelijke bijdrage komt, wanneer er rekening gehouden wordt met een

indexatie van gemidd eld 3,54Yo, voor 2O2L uit op €6.005.352. ln 202O was dit
€5.800.026. Voor Leiderdorp komt de reguliere bijdrage 2O2L neer op €314.210.

Gemeente Bijdrage 2020 Bijdrage 2027 met
3,54% indexatie

Bijdrage in
begroting 2027

Leiderdorp €30s.673 €316.494 €314.zLO
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Het verschil tussen de bedragen in de laatste twee kolommen komt door wijzigingen
in de verhouding van het inwoneraantal in combinatie met het leerlingaantal. Voor
Leiderdorp valt de bijdrage hierdoor iets lager uit.

De toegepaste loon- en prijsindexatiepercentages komen overeen met het advies
van de werkgroep fina nciële kaderstelling gemeenscha ppelijke regelingen Hol lands-
Midden. Uitgaande van de wegingsfactor (zowel voor de lonen als materieel circa
5o%ol, zou een ander gewogen indexatiepercentage van circa 2,8 te verwachten zijn.
Doordat inkomsten vanuit het rilk en provincie niet geïndexeerd worden, valt het
gewogen indexpercentage voor de deelnemende gemeenten echter hoger uit,
namelijk 3,54%.

TWO

De totale gemeentelijke bijdrage aan de TWO voor 2O2tbedraagt geïndexeerd

€2.319.L48. Voor 2020 was dit €2.239.855. Voor Leiderdorp komt de bijdrage aan de
TWO voor 2021- neer op€t4t.7OO.
De afspraak is dat de begroting voor de TWO per 202L wordt verdeeld op basis van
de realisatie besteding zorg in natura per gemeente van het jaar t-1. Voor 2021 geldt
dus de realisatie 2019. De definitieve verantwoording over 2019 is echter nog niet
klaar en daardoor is de nieuwe verdeelsleutel nog niet toegepast; de verdeling in

deze concept begroting is nog gebaseerd op de vorige verdeelsleutel. Bij de
vaststelling van de begroting in het AB van 24juni 2020 wordt dit nog verwerkt.

Frictie- en transitiekosten
Tot 2020 was er nog een bijdrage voor de frictie- en transitiekosten. Vanaf 2021. zijn
er geen frictie- en transitiekosten meer.

Reeionaal i nesfonds (RlF)

Het Regionaal lnvesteringsfonds (RlF) loopt tot en met2O24. Het fonds is een

belangrijke motor voor cofinanciering van specifieke regionale projecten om de

bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio te verbeteren. De bedragen voor de
projecten en programma's zijn grotendeels gereserveerd (AB-besluit 29 juni 201L).
Voor het Regionaal Groenprogramma is Holland Rijnland ook verantwoordelijk voor
de programmering. ln 2019 is besloten om het Groenprogramma te verlengen tot en
met 2025.
Van belang is dat binnen het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en

Bollenstreek (POG)een deelvan de maatregelen in het middengebied nog onzeker
is. Aangegeven wordt dat van belang is hierover in 2020 meer duidelijkheid te
hebben. Dit kan dan wellicht inhouden dat een deel van de RIF- gelden niet besteed
wordt en dat Holland Rijnland met alternatieve voorstellen komt.
Voor Leiderdorp is de bijdrage aan het RIF voor 2021, net als in voorgaande jaren,
€571,.022.

Algemene reserve
ln de begroting is een bedrag van €232.47 L opgenomen voor de algemene reserve
(o.b.v. voorlopig jaarrekeningsaldo 2019 en vooruitlopend op de besluitvorming).
Holland Rijnland kan vrij beschikken over deze algemene reserve. Daarnaast zijn er
enkele bestemmÍngsreserves. ln totaal bedraagt de staat van reserves €683.894.

BTW-compensatiefonds
Een gemeenschappelijke regeling in de vorm zoals die van Holland Rijnland wordt
niet in de BTW-heffing betrokken. Evenals in voorgaande jaren zijn alle geraamde
lasten in de begroting dus inclusief BTW. Holland Rijnland geeft per gemeente aan
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welke voorbelasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar deze
gemeente. Voor Leiderdorp komt het totale BTW-bedrag neer op €43.638, waarvan
€L2.423 betrekking heeft op de TWO.

ln het overzicht hieronder staan de voor Leiderdorp relevante bedragen uit de

concept begroting Holland Rijnland 2021.

Advies
Gelet op het bovenstaande, is het advies om in te stemmen met de begroting 2021

Holland Rijnland. Verder merken wij op dat de Covid-19-crisis financiële
consequenties kan hebben. Daarnaast kunnen nadere uitwerkingen van de

Regionale Agenda 2OI9 - 2O23 in plannen van aanpak per thema leiden tot
voorstellen met financiële consequenties aan het bestuur.

Vervolg
Na besluitvorming in uw raad informeert de griffie het Dagelijks Bestuur (DB)

Holland Rijnland over de zienswijze op de conceptbegroting 2021. Besluitvorming
over de begroting vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van

24 juni 2020. Om uw bespreking van de begroting en de formulering van uw
zienswijze te faciliteren, heeft het college een concept zienswijze geformuleerd.
Deze treft u aan in de bijlagen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

H. Romeijn
secretaris

M. Dri nsen

burgemeester

Bijlagen
Concept begroting 202L Holland Rijnland
Brief concept zienswijze gemeenteraad Leiderdorp aan Holland Rijnland

Onderdeel Bedrog Leiderdorp 2027

Reguliere bijdrage €314.2r0
Bijdrage TWO €L4r.700
Frictie- en tra nsitiekosten €0

Bijdrage RIF €571,.022

BTW-compensatiefonds €43.638
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