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Inleiding

Conform artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks 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 jaarrekening2Ol3 met toelichting en het controleverslag van de accountant.
Het nadelige saldo van € 5,198,- is in 2014 verrekend met de deelnemers van de
gemeenschappelijke regel ing,

Vervolgprocedure
In artikel 18, lid 1 is vastgelegd dat het algemeen bestuur de jaarrekening voor l juli dient
vast te stellen, De vergadering van het algemeen bestuur is gepland op 26 juni a.s.
De jaarrekening dient voor 15

juli 2014 aan de Minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties toegezonden te worden

Voorgesteld besluit

De concept jaarrekenin g 2Ot3 ter vaststelling aan het algemeen bestuur aanbieden

Vastgesteld door het dagelijks bestuur van De Oude Rijnzone op 16 mei 2014
De secretaris,

De voorzitter,

Ing, P.N. van der Wijk

Mev

I.G.M. de Bondt
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lnleiding

Aangeboden worden de jaarstukken 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling
Oude Rijnzone.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 1 2
november 2013 kenmerk 2013-0000698401 laten weten geen opmerkingen te
hebben bij de jaarrekening over 2012. Zoals bekend behelsde deze jaarrekening
een verlengd boekjaar, inclusief een aantal financiële handelingen op het gebied
van stortingen in het Regionaal lnvesterings Fonds in de laatste dagen van 2011.

ln 2013 zijn de laatste bijdragen van de gemeenten in het Regionaal lnvesterings
Fonds ontvangen

Bij brief van 17 juli 2Oi 2 heeft. de minister van lnf rastructuur 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
2O12 is een voorschot ontvangen op de rijkssubsidie tot een bedrag van

€ 12.585.965,--. ln 2O13 is daarop een aanvulling ontvangen van

€
13.340.000,-. ln 2014 zal het resterende bedrag van ruim € 4 miljoen worden

aangevraagd.

De ontvangen bedragen zijn door de GR toegevoegd aan het

Regionaal

lnvesterings Fonds.
Behoudens de vergoeding van de onderzoekskosten verplaatsing Vliko uit
Leiderdorp tot een bedrag van € 30.150,-- zijn tot en met 2013 nog geen
bijdragen betaald uit het RlF.
De begroting 2O13 voor de Gemeenschappelijke Regeling is door het Algemeen

Bestuur vastgesteld

op 14 juni 2O12, nadat deze is

verschillende deelnemers om eventuele reacties kenbaar

voorgelegd aan de

te maken.

Daarvan is

geen gebruik gemaakt.
De begroting 2013 op

4 juli 2012 aan het ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties gezonden. Het ministerie heeft op 14 december aangegeven
dat de begroting 2013 in evenwicht is. Wel is gevraagd om enkele aanvullende
documenten. Deze documenten zijn verstrekt. Het Dagelijks Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone
De
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2.

Programmaverslag

2.1

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".

2.2

Wat willen we bereiken

ln 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, vertaald
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 lnvesteringsfonds, waaronder mede wordt verstaan het
opstellen van een verordening waarmee het regionaal lnvesteringsfonds
wordt opgericht
h. Het monitoren en het bewaken van de voortgang van de door de
clusters uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden.
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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 (deel)taken.
2.3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vanaf het moment van oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling tot en
met 3'l december 2013 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd.

over een eigen website,
wordt door de deelnemers informatie
over de diverse deelprojecten geplaatst. Daarnaast worden de openbare
De

Gemeenschappelijke regeling beschikt

www.ouderijnzone.nl. Op deze website

vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de bijbehorende vergaderstukken
hier beschikbaar gesteld.

Met het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu is overleg gevoerd over

de

decentralisatie van de toegezegde Nota Ruimte middelen. De Provincie heeft de
gedecentraliseerde middelen inmiddels beschikt aan de GR "De Oude Rijnzone".
Uitbetaling zal plaatsvinden aan de hand van het bestedingsschema OSK 2O13.

Door de vaststelling van het Ontwikkel Strategiekader

2O13-201

4 is

het

programma vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over de planning en kwaliteit
en integraliteit van de opgave.

ln 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 wordt een aanvraag voor een bijdrage uit het RIF
verwacht.

Het DB ontvangt periodiek

tussenrapportages waarin

voor de

diverse

deelprojecten de voortgang wordt gemeld.

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 u¡t te voeren. Ook dient de financiële bijdrage uit het door de GR
beheerde Regionaal lnvesterings Fonds tijdig beschikbaar te zijn om de projecten
te kunnen uitvoeren. ln het laatste kwartaal van 2013 zijn verzoeken om een
bijdrage uit dit RIF ontvangen voor projecten uit de volgende gemeenten:
a. Revitalisering bedrijventerrein Rijnhaven Alphen aan den Rijn tot een
bedrag van € 1 1.000.000,-- waarbij om een voorschot is gevraagd van €
3.000.000,--;
Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone 201 3
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b. Oeververbinding Oude Rijn (Maximabrug) Rijnwoude - Alphen aan den Rijn
tot een bedrag van € 15.900.000,--, met een voorschot van €

c.

9.000.000,--;
Duurzame Groene Afronding Bodegraven-Reeuwijk tot een bedrag van €
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 2O13 begrotingswijzigingen
vastgesteld. Nadat de deelnemers in het RIF hebben kenbaar gemaakt of tegen
die begrotingswijzigingen al of niet bezwaren bestaan zal begin 2014 worden
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 u¡tzetten van overtollige financieringsmiddelen
uit het Regionaal lnvestering Fonds. Over 2013 is de werkelijk gerealiseerde
renteopbrengst hoger dan waarop werd gerekend. Dat is een gevolg van de
deelname aan het Fido Geldmarkselect fonds van de BNG.
Omdat de projecten in het kader van de Oude 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.

2.6

ParagraafFinanciering

Op 14 juni 2012 heeft het

algemeen bestuur op basis van de wettelijke
regelgeving en hoofdstuk 1 2 van de gemeenschappelijke regeling "De Oude
Rijnzone" het Treasurystatuut De Oude Rijnzone 2011 vastgesteld. Bij besluit
van 14 december 2O1 2 heeft het algemeen bestuur mandaat verleend aan de
voorzitter en de secretaris van de gemeenschappelijke regeling tot het uitzetten
van 'tijdelijke overtollige' middelen van het Regionaal lnvesterings Fonds van de
rekening courant naar de mogelijkheden binnen BNG vermogensbeheer teneinde
de renteopbrengst te verhogen.
Eind 2012 is een bedrag van € 20 miljoen uitgezet via aankoop van participaties
BNG Fido Geldmarktselect fonds. Dlt heeft tot een renteopbrengst over 2013
geleid van € 89.479,--.
Het bedrag van € 20 miljoen kon worden uitgezet tot 29 november 2013. Als
gevolg van het invoeren van het. ook voor onze gemeenschappelijke regeling,
verplichte 'schatkistbankieren' kon de termijn niet meer worden verlengd.
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Per 1 januati 2O1 4 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 middelen zal worden gebaseerd op de daggeldrente
die de rijksoverheid ook ontvangt over haar middelen (EONIA; Euro Overnight
lndex Average). Deze vergoeding is op dit moment (januari 2O1 4l minimaal.

2.7

ParagraafBedrijfsvoering

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
f inanciële administratie van de gemeente Alphen aan den Rijn verricht op
aangeven van door de secretaris en controller geparafeerde betalingsopdrachten.
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3.

Jaarrekening 2013

3.1

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ne

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 lnvesteringsfonds 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 verslagperiode waarop deze
betrekking hebben.
De kortlopen de schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

3.2

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vordering en en overlooende 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 (OSK) wordt het nadelig exploitatiesaldo volgens een
vastgestelde verdeelsleutel in rekening gebracht bij de provincie Zuid-Holland en
de deelnemende gemeenten.

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone 201 3
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Balans

Balans per 31 december 2013
(bedrag ¡n euro's)

Activa

31-12-2013

31-12-2012

VLOTTENDE ACTIVA
Uitzettingen met een rentetypische looptijd
van één jaar of minder
a) overige uitzettingen
Liquide middelen
b) bank- en girosaldi

20.000.000

37,648.850

2.723.786

5.198

59.516

Overlopende activa
c) overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen
d) nog te ontvangen rente
Totaal activa

8.305
37.654.048

22.791.607

10.771

14.153

Passiva
VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar
e) overige schulden
Overlopende passiva

f) nog te betalen bedragen

7.462

11.489

g) van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

37.635.815

22.765.965

Totaal passiva

37.654.048

22.791.607
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Toelichting balans per 31 december 2013

€

al Overige uitzettingen
De participaties in BNG Vermogensbeheer
29-11-2O13 beëindigd.

b) Bank- en

tot €

0

2O.OOO.O00,-- zijn per

€

girosaldi

37.648'850

Betreft het saldo van de rekening bij de BNG op 31 december 2013.
c) Overige nog te ontvangen bedragen

etc.

€

5.198

Dit bedrag bestaat uit de nog te ontvangen bijdragen van de provincie ZuidHolland en de deelnemende gemeenten en bestaat uit:
2.599
€
De provincie
€
351
Gemeente Bodegraven
1.289
€
Gemeente Alphen aan den Rijn
333
€
Gemeente Rijnwoude
¿
148
Gemeente Zoeterwoude
478
€
Gemeente Leiderdorp
5.1 98
Totaal
€

d) Nog te ontvangen

rente

€

0

De overtollige financieringsmiddelen van de GR staan vanaf 29 november op de
rekening-courant bij de BNG. Daarover wordt geen rente ontvangen. Per 1 januari
2O1 4 zullen de 'overtollige' middelen moeten worden overgedragen aan het

ministerie van Financiën. Een mogelijke renteopbrengst komt ten gunste van
2014.

Oninbare bedragen.

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

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Oude Rilnzone 201 3
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e) Overige schulden per 31-12-2013:
Bestaat uit de facturen met een factuurdatum in 2013 voor:
Uren projectassistente Rijnwoude 4" kwartaal 2013
Uren projectcoördinator Leiderdorp 4e kwartaal 2013

f) Nog te betalen bedragen per

31-12-2013:

10.772

€ 7.765
€ 3.006

7.462

€

Bestaat uit facturen met een factuurdatum in 2014 voor:
Uren secretaris Rijnwoude 4e kwartaal 2O13
Uren controller Alphen aan den Rijn 4e kwart. 2013

€
€

€

g) Overige ontvangen voorschotten

6.034

1.428
37.635.815

De ontvangen voorschotten betreffen stort¡ngen in het Regionaal lnvesterings
Fonds. D¡t bestaat uit de volgende ontvangen bijdragen:
Saldo 31-12-2012

Ministerie van lnfrastructuur
& Milieu
Provincie Zuid-Holland

Gemeente Alphen aan

den

Riin

Gemeente

Bodegraven-

Reeuwiik
Gemeente Leiderdorp
Gemeente Riinwoude
Totaal

foevoegingen

Saldo 31-12-2013

Vrijgevallen

€ 12.585.965

€ 13.340.000

€0 € 25.925.965

€ 5.500.000

€0

€0 € 5.500.000

€ 2.460.000

€ 820.000

€0 € 3.280.000

€ 660.000

€ 220.000

€0

€ 900.000
€ 660.000
e 22.765.965

€ 300.000
€ 220.000

€ 30.150

14.900.000

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone 201 3
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Programmareken¡ng 2013

(bedragen in euro's)

Uitgaven:
a) Personeelskosten

70.282

179.382

81.477

97.905

b) Kosten accountant

10.100

9.438

662

c) Kosten externe adviezen

25.250

d) Uitgaven t.l.v. RIF
e) Overige organisatiekosten

25.250
30.150

30.150-

1.920

10.100

3.762

6.338

72.202

224.832

124.827

100.005

f) Overige inkomsten (rente e.d.)

12.685

48.000

89.479

41.479-

g) Bijdrage Provincie Zuid-Holland

29.758

88.416

2.599

85.817

h) Bijdrage deelnemende gemeenten

29.758

88.416

2.599

85.817

30.150

30.150-

124.827

100.005

Totaal uitgaven

lnkomsten:

i)

Vrijval middelen RIF

Totaal inkomsten

72.202

224.832

a) Gerealisserde resultaat voor bestomming,
volgend uit de batên ên laston

bl Werkelûke toovooglngon En onttrekkingen
aan fssefvos
c) Geroalisesrd resultaat na bostemming,
volgond uit de onderdolen a 9n b.
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Toelichting op de programmareken¡ng 2013

a) Personeelskosten

Door het Dagelijks Bestuur zijn op 14 juni 2O12 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 2O1O.
De tarieven zijn voor 2013 niet aangepast.
De vergoeding, exclusief BTW, is bepaald op

€
€
€
€
€
€
€
€

147,88
134,77
124,23
109,21

94,79
85,28

75,50
65,97

voor personeel in schaal 1 4
in schaal 13
in schaal 1 2
in schaal 1 i
in schaal 1 O
in schaal 9
in schaal I
in schaal 7

Door de secretaris zijn in 2013 185 uren besteed aan de GR. Door de
projectcoördinator 60 uur, de projectondersteuner 328 uur en door de controller
83 uur. lnclusief BTW is over 2013 een bedrag betaald van € 81.477,--.
Dat is aanmerkelijk minder dan waarop bij de begroting werd gerekend. Dat heeft
onder andere te maken met een te ruime inschatting van het aantal benodigde
uren bij de begroting 2013 en de tijd die nodig was om de organisatie van de GR
op te starten.

b) Kosten accountant

De controle van de administratie en jaarstukken 201 2 hebben € 9.438,-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' of iets dergelijks in rekening gebracht.
c) Kosten externe adviezen

Er zijn door de Gemeenschappelijke Regeling ook in 2013 geen externen
ingeschakeld en dus geen kosten gemaakt, omdat binnen de gemeenschappelijke
regeling zich geen kwesties hebben voorgedaan die om externe deskundigheid
vroegen en omdat in een enkel geval de kosten door de betreffende gemeente
zell zijn betaald.

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone 201 3
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d) Uítgaven ten laste van het Regíonaal Investerings Fonds (RIF)
20"13 is een factuur betaald van Bohemen adv¡es tot een bedrag van €
31.500,-- voor het uitvoeren van verkennende werkzaamheden rondom de
verplaatsing van Vliko uit de gemeente Leiderdorp. Het bedrag wordt beschouwd
als een voorschot uit het RIF t.b.v. de gemeente Leiderdorp. Zie ook de

ln

opgenomen inkomstenpost onder

17

e) Overige organísatiekosten

Er is een bedrag betaald van € 3.630,-- aan kosten voor licenties en een
abonnement voor de digitale uitwisseling van informatie rondom de
gemeenschappelijke regeling. Ook is een bedrag betaald van € 128,-- aan huur
voor een busje ten behoeve van de rondleiding directeuren van de provincie door
het gebied van de Oude Rijnzone. Bij de begrotin1 2013 werd nog rekening
gehouden met een vergoeding voor het gebruik van de financiële administratie
van de gemeente Alphen aan den Rijn. Die kosten zijn ook over 2013 niet
berekend aan de GR.
Aan bankkosten is een bedrag betaald van € 4,--.

f) Overige inkomsten

€ 89.479. Met ingang van 30
financieringsmiddelen
uit het Regionaal
november 2O12 zijn de overtollige
daarover,
die toe te
BNG
belegd.
De
rentevergoeding
via
de
lnvesteringsfonds
rekenen is aan het jaar 2012, kon worden becijferd op € 8.306. De totale
renteopbrengst over 2O12 en 2013 komt daarmee op € 97.785.
De opbrengst is hoger dan begroot als gevolg van een hogere rentevergoeding bij
deelname aan het beleggingsfonds BNG dan de rentevergoeding in rekeningOntvangen aan rente over de tegoeden bij de BNG

courant.

g/h) Bijdrage deelnemende partiien
Vastgesteld is dat het nadelig exploitatiesaldo over enig jaar voor 5O7o voor
rekening komt van de provincie Zuid-Holland en de overige 50o/o wordt verdeeld
over de deelnemende partijen in verhouding tot het aantal inwoners op 31
december 2009.
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Op basis van de overeengekomen verdeling komt het nadelig saldo over 2013
ten laste van:
De provincie
Gemeente Bodegraven
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Rijnwoude
Gemeente Zoeterwoude
Gemeente Leiderdorp

Totaal

€
€
€
€
€
€

2.599
351

19.500 inwoners

1.289
333
148
478

71 .5OO inwoners

€

5.198

144.2OO inwoners

18.500 inwoners
8.200 inwoners
26.5O0 inwoners

i)

Vrüval míddelen RIF
Zie de toelichting onder d)

Publicatíeplícht Wet Normering heloning Topfunctiona¡issen (WNT)
Op grond van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sectoren (WNT) 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 (2013: € 228.599,--). Voor
elke bestuurlijke topfunctionaris moeten deze gegevens sowieso vermeld
worden. Ook als de WNT-norm niet overschreden wordt. ln 2013 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
gemeenten.

ln 2013 zijn twee vergaderingen gehouden van het Algemeen Bestuur en drie
van het Dagelijks Bestuur.
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Naam

Functie

Vergoeding

Duur d¡enstverband

fvlw. lG.M. de Bondt,
gedeputeerde Zuid-Holland

Voorltter

Onbezoldigd

Hele

Dhr. G. Veldhuijzen,
gedeputeerde Zuid-Holland

Bestuurslid

Onbezoldigd

Hele jaar

Dhr T Hoekstra, wethouder

Bestuurslid en
plaats \,erua ngend

Onbezoldigd

Hele jaar

Bestuurs l¡d

Onbezoldigd

Hele jaar

Dhr. H.R. Haarman,
wethouder R¡¡nwoude

Bestuurslid

Onbezoldigd

Hele jaar

Dhr. F.V. Ketel, wethouder
Riinwoude

Bestuurslid

Onbezold¡gd

Hele jaar

Dhr. L. Maat, wethouder
Leiderdorp

Bestuurslid

Onbezold¡gd

Hele jaar

Bestuurslid

Onbezold¡gd

Hele jaar

Bestuurs lid

Onbezold¡gd

Hele jaar

Alphen aan den Rijn

Dhr. C.J. van Velæn,
wethouder Aphen aan den

jaar

vooritter

Ri¡n

Dhr H

L. Zih,erentant,

wethouder Le¡derdoro
Dhr. J.C. Goudbeek,
wethoude r Bodeg ra\,enReeuwiik

Dhr. H. Vroomen, wethouder Bestuursl¡d (tot 20
maart 20'13)
Bodeg rawn-Ree uwijk

Dhr. J.L. v.d Heurel,
weth o u d e r Bode g ra\re n-

Reeuwiik

Onbezoldigd

1-1-2O13 tot 20-3-

2013

Bestuurslid (vanaf 20
Onbezoldigd
maart 2013)

van 20-3-201 3 tot en

Bestuursl¡d

Onbezoldigd

Hele jaar

Bestuursl¡d

Onbezoldigd

Hele jaar

mel31-12-2O13

fWú. M H.J.C. Æes-

Snijdewind, wethouder
Zoeterwoude
Dhr. C. den Ouden,
wethouder Zoeterwoude
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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 Rijnwoude. Het betreft een externe
medewerker van die gemeente.
De specificatie van het belastbaar loon topfunctionaris in 2013luidt als volgt:
P van der Wi¡k

Naam
F

unctie

Secretars GR ORZ

e24.932,36

Bezoldig¡ng

Duur functievervulling
Omvang dienstvervulling

Geheel 201 3
185 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 0,099 fte) kan de beloning omgerekend worden als zijnde een
beloning voor een voltijd dienstverband. Hieruit komt een beloning van
e252.289. Hiermee is er een overschrijding van de WNT-norm, zoals eerder
benoemd, ten hoogte van €23.690. Dit wordt veroorzaakt door het uurtarief dat
gehanteerd wordt. Deze bezoldiging valt binnen het overgangsrecht zoals gesteld
in de WNT en wordt derhalve gerespecteerd,
lncidentele baten en lasten
Over 2013 zijn geen incidentele baten en lasten te verantwoorden. Alle uitgaven
en inkomsten zijn structureel zolang de gemeenschappelijke regeling bestaat.

Niet uit de balans blükende ¡echten en verplichtíngen
Op 21 november 2013 zijn beschikkingen afgegeven rondom het verstrekken van

voorschotten

op bijdrage uit het RIF voor de volgende projecten.

De

voorschotten zullen worden uitbetaald nadat de noodzakelijke wijzigingen van de
begroting 2O1 4 daarvoor zijn goedgekeurd.
Alohen aan den Riin
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk

Realisatie Maximabruq

Herstructurering
bedriiventerrein Riinhaven
Duurzame Groene

€ 9.OOO.OOO.-€ 3.000.o00,-€ 4.000.000.--

Afrondino (DGA)

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone 201 3

17

