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1.

lnleiding

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

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van I
december 2014 kenmerk 2014-0000583697 laten weten geen opmerkingen te
hebben bij de jaarrekening over 2013.

ln 201 4 zijn de laatste bijdragen van de gemeenten in het Regionaal lnvesterings
Fonds ontvangen.

Bij brief van 17 juli 2012 heeft de minister van lnfrastructuur 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 rijkssubs¡die tot een bedrag van
€ 1 2.585.965,--. ln 2013 is daarop een aanvulling ontvangen van
€ 13.340.000,-. Op 20 mei 2O14is het resterende bedrag van ruim € 4 miljoen
ontvangen. Het volledige bedrag van € 30 miljoen is nu ontvangen.
De ontvangen bedragen zijn door de GR toegevoegd aan het Regionaal
lnvesterings Fonds.

ln 2014 is door het Algemeen Bestuur besloten voorschotten uit het
lnvesterings Fonds te verstrekken voor:
a. Realisatie Maximabrug Alphen aan den Rijn

tot

€

Regionaal

9.OOO.0OO,-

€ 3.000.000,b. Herstructurering bedrijventerrein Rijnhaven tot
c. Duurzame Groene Afronding Bodegraven-Reeuwijk € 4.000.000,-

De ramingen uit de begroting 2014 zijn voor deze voorschotbedragen aangepast
bij besluit van het Algemeen Bestuur van 26 maaft 2O1 4.
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.

2O1 4is op 8 juli 2013 aan het ministerie van Binnenlandse zaken
Koninkrijksrelaties gezonden. Het ministerie heeft op 12 november
aangegeven dat de begroting 2O14 in evenwicht is en dat volstaan kan worden
A
met repressief toezicht.

De begroting

en

Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzon
De
De secretaris

T
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2.

Programmaverslag

2.1

Doelstell¡ng

en kerntaken

j

Gemeenschappeliike Regeling

e

"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

op9enomen:
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 31 december 2O14 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 gedecentraliseerde middelen inmiddels beschikt aan de GR
"De Oude Rijnzone". U¡tbetal¡ng aan de Gemeenschappelijke Regeling heeft
inmiddels plaatsgevonden.

Door de vaststelling van het Ontw¡kkel Strategiekader 2O13-2014 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 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 aanbestedingsprocedure, gegund aan een
aannemer. Het bestemmingsplan is na behandeling van de beroepschriften 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

tussenrapportages waarin

voor de

diverse

deelprojecten de voortgang wordt gemeld.
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Waaraan kunnen we zien of we het beleikt 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 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 € 11.O0O.OOO,-- waarbij om een voorschot is gevraagd van
€ 3.000.000,--;

b. Oeververbinding Oude Rijn (Maximabrug) Rijnwoude - Alphen aan den
tot een bedrag van € 1 5.900.000,--, met een voorschot

c.
Om

Rijn

van

€ 9.OOO.OO0,-;

Duurzame Groene Afronding Bodegraven-Reeuwijk tot een bedrag van
€ 4.000.000,-- , met een voorschot tot een gelijk bedrag.

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 kenbaar hebben gemaakt dat er
geen bezwaren bestaan tegen die begrotingswijzigingen is op 2 mei 2014
overgegaan tot uitbetaling van de aangevraagde bedragen.

2.5

Weerstandsvermogen

Het risico van de gemeenschappelijke regeling bl¡jft beperkt tot het renterisico
over het voor een langere termijn uitzetten van overtollige financieringsmiddelen
uit het Regionaal lnvestering Fonds. Over 2014 is de werkelijk gerealiseerde
renteopbrengst hoger dan waarop werd gerekend. Ook de GR is vanaf eind 2013
verplicht deel te nemen aan het schatkistbankieren. De rentevergoeding die door
het ministerie vergoed wordt is minimaal.
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.
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Paragraaf Financiering

Op 14 juni 2012 heeÍt 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 201 1 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 overtollige' middelen van het Regionaal lnvesterings Fonds van de
rekening courant naar de mogelijkheden binnen BNG vermogensbeheer teneinde
de renteopbrengst te verhogen.
Dit heeft tot een renteopbrengst over 2013 geleid van € 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 b¡j 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, zoals gezegd minimaal, en heeft over 2O14
e 25.139.- opgebracht.

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

financiële administratie van de gemeente Alphen aan den Rijn verricht op
aangeven van door de secretaris en controller geparafeerde betalingsopdrachten.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

j

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 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.
Kortlooende schulden en overlooende oassiva
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.
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Bafans per 31-12-2014, in euro
31-12-2014

Activa

31-12-2013

VLOTTENDE ACTIVA
Uitzettingen met een rentetypische looptijd
van één jaar of minder
a) rekening-courantverhouding

met het Rijk

27.124.386

Liquide middelen
b) bank- en girosaldi

96.579

37.648.850

Overlopende activa
c) overige nog te ontvangen bedragen en
vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende

59.202

5.198

27 .2f]O.167

37.654.048

begrotingsjaren komen

Totaal activa

Passiva
VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar
10.771

e) overige schulden
Overlopende passiva

f) nog te betalen bedragen

10.317

7.462

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

27.269.850

37.635.815

Tot¡aal passiva

27.280.167

37.654.048
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4.1

Toelichting balans per 31 december 2014

€

al Overige uitzettingen

27.124.386

Betreft het saldo van het schatkistbankieren bij het ministerie
Van Financiën op 31 december 2O14.
De participaties in BNG Vermogensbeheer

tot €

20.OOO.OOO,-- zijn per

29-11-2O13 beëindisd.

b) Bank- en girosaldi

€

96.s79

Betreft het saldo op 31 december 2014 van de
rekening-courant b¡j de BNG

c) Overige nog te ontvangen bedragen etc

€

59.202

D¡t bedrag bestaat uit:

a. de nog te

ontvangen bijdragen van

deelnemende gemeenten en bestaat uit:
De provincie Zuid - Holland
€
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
€
Gemeente Alphen aan den Rijn
€
Gemeente Zoeterwoude
€
Gemeente Leiderdorp
€
Totaal
€

b. Nog te ontvangen

rente
Totaal

€
€

de provincie Zuid-Holland en

de

29.224
3.952

18.240
1.662
5,371

58.449

753
59.202

De overtollige financieringsmiddelen van de GR zijn vanaf begin 2O14
ondergebracht bij het ministerie van Financiën in het kader van het
schatkistbankieren. Het opgenomen bedrag betreft de rentevergoeding over het
vierde kwartaal 2O14. De rente staat nog op de rekening bij het ministerie van
Financiën.
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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 Oveilge schulden per 31-12-2014:
Alle facturen met een factuurdatum in 2014 zijn ook
in dat jaar betaald.

€

fl

€

Nog te betalen bedragen per 31-12-2O14:

o

10.317

Bestaat uit facturen met een factuurdatum in 2015 voor:
Uren secretaris Alphen aan den Rijn 4e kwartaal 2014
Uren projectcoördinator Leiderdorp 2e half iaar 2O14
Kosten CMS over december 2014

€
€
€
e

g) Overige ontvangen voorschotten

6.848

682
2.787

27.269.850

De ontvangen voorschotten betreffen stortingen in het Regionaal lnvesterings
Fonds. Dit bestaat uit de volgende ontvangen bijdragen:
Sddo 31 -1 2-201 3

:uBlc ocmæntcn

vdlow!llø

Io6vod¡nqan

Sddo

31-12-2014

€ 25.925.965

€ ¡t.074.o35

c 1 1.093.171

€ 16.906.E2É

€ 5.500.000

€0

€ 2.033.74S

c 3.466,251

¿ 1.0¡10.000

e 1.922.417

€ 2.397.16i

€ 880.000

€ 220.000

€ 405.750

€ 693.25(

Semeeme Le¡derdqD

e ,l.16s.850

€ 300.000

€ 5,13.51

e 926.34(

Semeente Riinwoude

€ 880.000

€ -880.00c

€ 37.635,815

€C

M¡nisler¡e vân

lnfrasrucluur & M¡l¡eu

)rov¡ncie Zu¡d-Holland

e 3.280.000

Totaal

€ E60.00!

e 5.634.035

0

c 16.000.000

€ 27.269.85(

ln verband met de fusie van de gemeenten Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan
den Rijn per 1 januari 2O14, is het bedrag dat ingelegd is door de voormalige
gemeente Rijnwoude overgeheveld naar Alphen aan den Rijn. De vrijgevallen
bedragen betreffen de voorschotten voor drie subsidies, welke zijn verdeeld over
de deelnemers naar rato van de inleg in het RIF-fonds.
Dit betreft een voorschot van € 9 miljoen aan de gemeente Alphen aan den Rijn
inzake de Oeververbinding Oude Rijn (Maximabrug) Rijnwoude - Alphen aan den
Rijn, een voorschot van € 3 miljoen inzake Revitalisering bedrijventerrein
Rijnhaven Alphen aan den Rijn en een voorschot van € 4 miljoen op de subsidie
aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk inzake Duurzame Groene afronding
Bodegraven-Reeuwijk
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Verantwoording schatkistbankieren 2014.
Ook onze gemeenschappelijke regeling is verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen
omtrent het verplicht deelnemen aan het schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën
Daarvoor wordt onderstaande tabel gebruikt.
schatklstbanft leren (bedr¡gen x € 1000)

r

Vers I aEiãä

Dremoelbedrec

250

Kwârtãel
(2)

Kwartaalc¡¡fer op dagbas¡s bu¡ten 's R¡jks

(3a)=(1)>(2)

Ruimte onde. het drempelbedraq

(3b)=(2)>(1)

Overschr¡jd¡ng van het d.empelbedreg

(11 Berekenlng

Kwartaal

1

2

Kwartaal 3

Kwartâal 4

15.540

3.206

375

15 290

2.956

t25

108

t42

drempelbedraS
Vers I agiâa

Het deel

(4b)

(4c)*0,002meteen

van het betrotingstotaal dat

r

757

Drempelbedrag

250

minimum ven É250-O0O
(2) B€rekenlng

kwütældlfer op dagbðls buiten

's

Rilk shatklst ænßehouden mlddelen
Kwartåal 1

(sa)

schatk¡st aangehouden middelen
(nqat¡eve bedrasen tellen als n¡h¡lì

(sb)

Daeen in

(2)-(sa)/(sb)

Kwertaalcijfer op dagbãsis bu¡ten 's
Rii ks

hetkwãrtaal
aanÂehouden middelen

Kwartaal

1.398.636

2

Kwartâal 3

29L.7r!

90
15.540

Kwartaal 4
34 520

91

92

3.206

375

9 947
92
108

Toelichting
De (forse) overschrijding van het drempelbedrag 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 (banklrekening van de gemeente
Alphen aan den Rijn uitgevoerd mocht worden, De daarvoor benodigde toestemming is door
het ministerie van Financiën verstrekt op 1O februari 2O1 4.
ln het tweede kwartaal is een aantal bedragen vroegtijd¡g opgenomen om de voorschotten
aan de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk te kunnen betalen. ln totaal
ging het daarbij om een bedrag van € 16 miljoen. Omdat per dag niet meer dan € 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 vastgestelde drempelbedrag.
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Programmareken¡ng 2014

(bedragen in euro's)

2011,
Afwijking t.o.v. de
wijziging Reallsafle 2011 begrotlng
Bqroilng

Re¿Í'safíe

2013

U¡þaven:
a) Personeeld(ofen

81 477

1't't.276

65.045

46.231

b) Kosten accountant

9.438

10.252

9.620

633

25.629

6.011

19.618

30.150

24.600.000

16.000.000

8.600.000

3.762

10.252

2.913

7.339

16.08:¡.588

8.673.821

c) Kosfen externe adviezen
d) Uitgaven t.l.v. RIF
e) Ove

ri

ge orga nisat¡ekosfen

Totaal uitgaven

121.827

24.757

lnkomslen:
f) Overige ¡nkomsilen (rente e.d.)

89.479

21.550

25.139

g) Bijdrage Provincie Z¡id-Holland

2.599

67.930

29.224

38.706

h) Bijdrage deelnemende gemeenter

2.599

67.930

29.224

38.706

30.150

24.600.000

16.000.000

8.600.000

124.827 21.757.409

16.0eì.588

8.673.821

i)

Vrijval middelen RIF

Totaal inkomden
a)

3.589-

Gerealigegrdg resu¡taat voor
m ¡ng, volgond u¡t de batsn en

bestem

b) Werkolüks toevoegingen en
onttrekkingen aan rosef vos

cl Geroal¡seord resultaat na bestemming,
volgend uit de ondsrdolen a on b.
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Toelichting op de programmareken¡ng 2014

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 2010.
Om te voldoen aan de Wet Normering Topinkomens heeft het Dagelijks Bestuur
besloten de tarieven voor 2014 ten opzichte van 2013 neerwaarts bij te stellen.
De vergoeding, exclusief BTW, is bepaald op

€
€
€

122,35
112,79

68,54

voor de secretaris van de GR
voor de controller en de projectcoördinator
voor de secretariële ondersteuning

Door de secretaris zijn

in 2014 176 uren besteed aan de GR. Door de

projectcoördinator 30 uur, de projectondersteuner 27 1 uur en door de controller
91 uur. lnclusief BTW is over 2014 een bedrag betaald van € 65.044,-.
Dat is 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 2014 en het feit dat geen extra capaciteit is ingezet

voor

communicatieactiviteiten van de GR.

b) Kosten accountant

De controle van de administratie en jaarstukken 2013 hebben € 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.

c) Kosten exteme adviezen
Er is door de Gemeenschappelijke Regeling in 2014 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 € 6.011,-.
ln de begroting 2014 werd rekening gehouden met meer externe adviezen.

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone 201 4
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d) Ilitgaven ten laste van het Regionaal lnvesterings Fonds (RIF)

ln 2014 zijn voorschotten verstrekt op een tweetal projecten in Alphen aan den
Rijn tot een bedrag van € 12.000.000,-- en een project in Bodegraven-Reeuwijk
tot een bedrag van € 4.000.000,--. Verwezen wordt ook naar de toelichting in
het Programmaverslag. Het voorschot aan Leiderdorp ad € 8.600.000,-- werd
wel geraamd, maar is nog niet uitbetaald als gevolg van stagnatie van de
plannen.

Zie ook de opgenomen inkomstenpost onder

17

e) Overige organisatiekosten

Er is een bedrag betaald van € 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 € 9,-.
ln de begroting 2014 werd rekening gehouden met hogere extra kosten. Die
hebben zich niet voorgedaan in 2O14.

f) Overíge inkomsten
Ontvangen aan rente over het schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën

€ 25.139,-De opbrengst is hoger dan begroot als gevolg van een latere uitbetalingen van
voorschotten uit het RIF dan waarop werd gerekend.
g/h) Bijdrage deelnemende partiien

is dat het nadelig exploitatiesaldo over enig jaar voor

50o/o voor
rekening komt van de provincie Zuid-Holland en de overige 50o/o wordt verdeeld

Vastgesteld

over de deelnemende partijen in verhouding tot het aantal inwoners op 31
december 2009. Rekening is gehouden met de samenvoeging per 1 ianuari 2O14
van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude.

Op basis van de overeengekomen verdeling komt het nadelig saldo over 2014
ten laste van:
29'224
€
De provincie
19.500 inwoners
3.952
€
Gemeente Bodegraven
18.240 90.000 inwoners
€
Gemeente Alphen aan den Rijn
8.200 inwoners
1'662
€
Gemeente Zoeterwoude
5.371 26.500 inwoners
€Gemeente Leiderdorp

Totaal €

58.449
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i) V¡ijval middelen RIF
Zie de toelichting onder d)

Publicatieplicht Wet Normering beloning Topfunctionarissen (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 (201 4: €,230.474,-). 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
gemeenten.

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

Naam

Functie

Mw. l.G.M. de Bondt
Gedeputeerde Zuid-Holland

Voorzitter

Verqoedino
Onbezoldigd

Hele

jaar

De heer G. Veldhuijzen
Gedeouteerde Zuid-Holland

Bestuurslid

Onbezoldigd

Hele

jaar

Bestuurslid,

Onbezoldigd

Hele

jaar

Bestuursl id

Onbezoldigd

Hele

jaar

Bestuurslid (tot

Onbezoldigd

Totì9maart2014

Onbezoldigd

Tot

De heer T. Hoekstra
Wethouder. Alohen a.d. Riin
De heer G. van As

Wethouder, Alphen a.d. Riin
De heer L. Maat
Wethouder, gemeente
Leiderdoro
De heer H.L. Z¡lverentant
Wethouder qemeente

Duur diensWerband

voorzitter plv.

l9

maart

201 4)

Bestuurslid (tot

l9

l9

maart 2014

maart
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Leiderdoro

201 4)

De heer JJ.F.M. Gardeniers

Bestuursl id

Onbezoldigd

Vanaf26juni 2014

Bestuursl id

Onbezoldigd

Vanaf 20 maart 2014

Bestuursl id

Onbezoldigd

Hele

Bestuurslid

Onbezoldigd

Vanaf 20 maart 20ì 4

Mevrouw M.HJ.C. AtesSnijdewind, Wethouder
Zoeterwoude

Bestuurslid (tot
l9 maart

Onbezoldigd

Tot

De heer C. den Ouden

Bestuurslid

Onbezoldigd

Hele

Bestuurslid

Onbezoldigd

Vanaf 20 maart 201 4

Wethouder Leiderdoro
De heer M.H. van den Eng
Wethouder Leiderdoro
De heerJ.L. van den Heuvel
wethouder Bodegraven-

jaar

Reeuwiik
De heer DJ. Knol, Wethouder
Bodeqraven-Reeuwi ik

l9

maart 2014

20r 4)

jaar

Wethouder Zoeterwoude
De heer A. de Gans
Wethouder Zoeteruoude

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 2014luidt als volgt:
Naam

P van der Wi¡k

Funct¡e

Secretans GR ORZ

e21.534

Bezoldiging

Duur functievervulling
Omvan g

d

ienstvervul

lin

Geheel 2014
g

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 ftel kan de beloning omgerekend worden als zijnde een
beloning voor een voltijd dienstverband. Hieruit komt een beloning van
€,229.085,--. Dat betekent dat er in 2014 geen overschrijding van de WNT-norm
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plaatsvind. Overigens valt de bezoldiging van de secretaris binnen het
overgangsrecht zoals gesteld in de WNT en wordt derhalve gerespecteerd.

lnformatie 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 topfunctionaris in 2013 luidde als volgt:
Naam

P van der Wijk

Functie

Secrelans GR ORZ

Bezoldiging

Duur functievervulling

c24.C32,36
Geheel 201 3

Omvang dienstvervulling

185 uur

Omdat de bezoldiging over 2013 heeft geleid tot overschrijding van de norm zijn
de tarieven met ingang van 1 januari 2O1 4 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.
lncidentele 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 blijkende ¡echten en verplichtingen
Op 20 november 2O14is een beschikking afgegeven rondom het verstrekken
van een bijdrage uit het RIF ter grootte van € 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 2O1 4 is door de gemeente Leiderdorp een aanvraag ingediend voor
een bijdrage aan de omvorming van het huidige A4 informatiecentrum naar een
Groene Hart lnformatiecentrum. De beschikking zal begin 2015 naar verwachting
worden afgegeven.
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De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in december 2O14

een

principeaanvraag ingediend voor de verplaatsing van enkele bedrijven uit de kern
Nieuwerbrug en de herinr¡chting van 1 van de locaties.
ln 201 5 zal duidelijk worden of het project definitief doorgang kan vinden.
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