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lnleiding

wij u de ontwerp-begroting aan van de Gemeenschappelijke
Regeling Oude Rijnzone voor het jaar 2O16, inclusief een meerjarenprognose voor
de periode 2017 tot en met 2019. Oorspronkelijk zou de Gemeenschappelijke
Regeling eind 2014 worden opgeheven, omdat ervan werd uitgegaan dat alle
projecten zouden zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van de gehouden evaluatie is
besloten de looptijd van de GR te verlengen maar wel de organisatievorm om te
vormen naar een Bedrijf svoeringsorganisatie. Daartoe heeft het Algemeen
Bestuur van cie GR besioten op donderdag 5 maart 2O'15.
De GR zal zich richten op het monitoren en bewaken van de afspraken die
gemaakt zijn in het kader van de afgegeven beschikkingen voor projecten in het
gebied.
Hierbij bieden

Towel de provincie als de gemeente Zoeterwoude hebben aangegeven dat
deelname aan de regeling in de nieuwe rol van de GR niet meer zinvol is. Beide
partijen hebben besloten per 1-1-2015 uit te treden.
Het geraamd nadelig saldo voor de komende jaren
overblijvende deelnemende gemeenten.

is nu omgeslagen over

de

Na 2015 is rekening gehouden met een inzet van personeel uitsluitend voor het
begeleiden van de door de deelnemende gemeenten uit te voeren projecten en
het voeren van de (financiële) administratie. Het aantal te besteden uren is sterk
neerwaarts bijgesteld.

De Oude Rijnzone is een integraal ruimtelijk project dat gericht is op de
transformat¡e en samenhangende en duurzame ontwikkeling van het gebied,
gericht op een verbetering van de kwaliteit.
Concreet gaat het om:
o De versterking van de economische vitaliteit en de ontwikkeling van
kwalitatief hoogwaardige woon- en werkmilieus;
¡ Versterking van de groenblauwe kwaliteit (natuur, water, landschap,
recreatie, cultuurhistorie): versterken visuele en functionele verbindingen
Oude Rijnzone met het omliggende Groene Hart, zowel langs de Oude Rijn
als in noord-zuidrelaties;
o Het benutten van het investeren in infrastructuur.
Voor de uitvoering van het programma werken vanaf 1 januari 2015

de

gemeenten Leiderdorp, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk samen in de
gemeenschappelijke regeling "De Oude Rijnzone".

Het uitvoeringsprogramma is door de deelnemende partijen vastgelegd in het
Ontwikkel Strategiekader "Oude Rijnzone" (OSK). Dit kader is eind 2013 voor
het laatst geactualiseerd. ln 2015 zal het OSK worden vervangen door een
Uitvoeringsplan.
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Naar verwachting zal het jaar 2016 in het teken staan van het verder uitvoeren
van de projecten zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan 2O15.
De veranderende rol van de GR bood ook de mogelijkheid om de regeling zelf aan
te passen. De organisatie is aangepast naar een bedrijfsvoeringsorganisatie

ln 2012 heeft het ministerie van lnfrastructuur en Leefomgeving besloten de
rijksbijdrage op basis van de Nota Ruimte volledig over te hevelen naar de
provincie op basis van de vastgestelde businesscase en OSK.
Verantwoording van de besteding van middelen naar het rijk hoeft niet meer
plaats te vinden. De verantwoording vindt plaats aan de GR en de provincie ZuidHolland via de voortgangsrapportages en de vastgestelde jaarverslagen. Bij het
opstellen van de jaarrekening 2014 is geconstateerd dat, als gevolg van het
hanteren van afgeronde bedragen, een totaal bedrag aan R|F-gelden is verdeeld
van € 43,4 miljoen. De omvang van het RIF bedraagt echter € 43,3 miljoen. Bij
de verschillende afrekeningen van projecten zal dit verschil meegenomen
worden.
De werkzaamheden van de gemeenschappelijke regeling beperken zich nog tot
de bewaking van de uitvoering van de projecten waarvoor bijdrages uit het RIF
ter beschikking worden gesteld.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone,

De secretaris

P

der Wijk
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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."

Wat willen we bereiken

ln artikel 4 van de

gemeenschappelijke regeling

zljn de volgende

taken

opgenomen:

"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.
H¡ertoe 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 (mede) uitvoeren 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 f inanciële
uitgangspunten;
f . Het conf orm afspraak verdelen en beheren van de f inanciële
middelen die gestort zijn in het Regionaal lnvesteringsfonds,
waaronder mede wordt verstaan het opstellen van een verordening
waarmee het regionaal lnvesteringsfonds wordt opgericht;
g. Het opstellen van een uitvoeringsplan als bedoeld in artikel 17 van
de regeling;
h. Het monitoren en het bewaken van de voortgang van de door de
clusters uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden.

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.
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Wat gaan we daarvoor doen?

Vanaf het moment van oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling zijn de
volgende activiteiten uitgevoerd.

De Gemeenschappelijke regeling beschikt over een eigen website,
www.ouderiinzone.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.
Met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is overleg gevoerd over

de

decentralisatie van de toegezegde Nota Ruimte middelen. De Provincie heeft de
gedecentraliseerde middelen inmiddels beschikt en uitbetaald aan de GR De Oude
Rijnzone,

Door de vaststelling van het Ontwikkel Strategiekader 2O13-2014 is het
programma vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over de planning en kwaliteit
en integraliteit van de opgave.

Het bestuur ontvangt periodiek tussenrapportages waarin
deelprojecten de voortgang wordt gemeld.

voor de

diverse

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 201 4 zijn de eerste voorschotten op de bijdragen uit het
RIF uitbetaald.
Begin 2O14 is van de gemeente Leiderdorp een verzoek ontvangen voor een
bijdrage aan de herstructurering van het bedrijventerrein Lage Zijde in de
gemeente Leiderdorp. U¡tbetaling heeft tot nu toe nog niet plaatsgevonden als
gevolg van de vertraagde voortgang van het project.

Activiteiten 2O16
Zoals hiervoor is aangegeven faciliteert de gemeenschappelijke regeling een groot
aantal projecten in de Oude Rijnzone die door de deelnemende gemeenten zelf
worden uitgevoerd. Volgens planning uit de laatst vastgestelde Ontwikkel
Strategie Kader zullen in 20"16 de volgende projecten tot uitvoering komen of
daaraan zal een vervolg worden gegeven:
- Cluster noordoever Oude Rijn; verplaatsen Vliko B.V. en groene inrichting
huidige locatie en aanleg groene recreatieve verbindingen - bijdrage uit het
RIF maximaal € 8.600.000,--
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Cluster noordoever Oude Rijn; omvorming informatiecentrum HSL naar een
Groene Hart informat¡ecentrum. - bijdrage vastgesteld op maximaal € 1,2
miljoen
Cluster Alphen-West - Rijnwoude Oost; aanleg oeververbinding Oude Rijn
(Maximabrug) - bijdrage uit het RIF maximaal € 15.9O0.OO0,-Cluster Alphen-West Rijnwoude Oost; uitbreiding/revitalisering
bedrijventerreinen, herstructurering Rijnhaven inclusief oevers etc.
bijdrage uit het RIF maximaal € 11.000.000,--.
Cluster Bodegraven Wonen en Groen; duurzame groene afronding in
Bodegraven Oost, - bijdrage uit het RIF maximaal € 4.OOO.0OO,--.

Voor de bij deze projecten genoemde bedragen zijn door het algemeen bestuur
van de gemeenschappelijke regeling inmiddels beschikkingen afgegeven. Voor
het restant ad € 2.700.000,-- moeten nog beschikkingen worden vastgesteld.
Overige projecten:
- Cluster Bodegraven Wonen en Groen; Groene invulling oeverlocatie Oude
Rijn nabij Put van Broekhoven. -gevraagde bijdrage van € 2,7 miljoen is
nog niet vastgesteld. Het gevraagde bedrag is gereserveerd binnen het RIF

Voor het verwachte verloop van de middelen uit het RIF wordt verwezen naar
het kasstroomoverzicht behorende bij de begroting 2016.
Begroting 2015.
De begroting 2015 is in november 2014 aan het ministerie van Binnenlandse
zaken en Koninkrijksrelaties gezonden. Het ministerie heeft geconstateerd dat de
begroting 2O15 in evenwicht is en heeft b¡j brief van 8 december 2O14
aangegeven dat de GR in aanmerking komt voor repressief toezicht.
Aanpassing uurtarieven gedetacheerd personeel.
Bij de controle van de jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling is
gebleken dat, de vergoeding voor de detachering van de secretaris van de
gemeenschappelijke regeling, omgerekend naar een fulltime functie, het
normbedrag uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) overschreed. Dat is een
onwenselijke situatie. Besloten is daarom de vergoedingen zodanig neerwaarts bij
te stellen dat voldaan wordt aan de regeling uit de WNT. ln deze begroting zijn
de lagere vergoedingen verwerkt. De vergoedingen worden uitgekeerd aan de
deelnemers van de GR die personeel ter beschikking stellen.
Risico's Gemeenschappelijke Regeling.
Het risico van de gemeenschappelijke regeling blijft beperkt tot het renterisico
over het voor een langere termijn uitzetten van overtollige financieringsmiddelen
uit het Regionaal lnvestering Fonds. Omdat onze GR vanaf eind 2013 verplicht is
deel te nemen aan het schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën, blijft
het risico beperkt tot het realiseren van voldoende renteopbrengsten.
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Voor het jaar 2O16 is rekening gehouden met een rendementspercentage van
gemiddeld O,O5o/o over het gemiddeld afnemende saldo van de middelen in het
Regionaal lnvesterings Fonds. Dat komt neer op een bedrag van circa € 4.000,--.
Omdat de projecten in het kader van de Oude Rijnzone worden uitgevoerd door
de deelnemende gemeenten loopt de gemeenschappelijke regeling daarin geen
risico. De bijdrage uit het RIF zijn gemaximeerd. Het vormen van eigen vermogen
in het kader van het voorhanden hebben van voldoende weerstandsvermogen is
daarom niet noodzakelijk.
lndien projecten onverhoopt niet doorgaan of substantieel goedkoper wordenzal
een herverdeling van de middelen moeten plaatsvinden. Daarover zijn bij het
uittreden van de provincie per 1 januari 2015 nadere afspraken gemaakt.
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Ontwerp-Begroting 20 1 6.

Conceptbegroting Gem eenschappelijke Regeling Oude Rijnzone.
Rekening

2014

Begrotinq

2015

Beqrotins 2016

Uitgawn:
Personeelskosten:

65.0¿14,00

43.563

44.216

Kosten accountant

9.620,00

10.252

10.406

Kosten exteme adüezen

3.224,00

10.000

I 0.1

Orcrige organisatiekosten (kosten bankrekening)

2.913,00

5.000

s0

5.075

Voorschotten uit het RIF

16.000.000,00 16.400.000

16.869.850

Totaal uitgarcn

16.080.801,00

16.468.815

16.939.697

lnkomsten:
Bijdrage Pror,i ncie Zuid-Holland

27.831,00

Bijdrage deelnemende gemeenten

27.831,00

48.8't5

65.847

Owrige inkomsten (rente e.d.)

25.1 39,00

20.000

4.000

Vrijwl middelen RIF

16.000.000,00 16.400.000

16.869.850

Totaal inkomsten

16.080.801,00 16.468.815

16.939.697

voor
bestemming, volgend uit de
a) Gerealiseerde resultaat

baten en lasten
b) Werkelijke toêvoeg¡ngen en
onttrekkingen aan reserves

bestemming, volgend uit de
onderdelen a en b.
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Toelichting:
De begroting 2016 roorde Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnæne is gebaseerd op de ramingen owr2015
Daarbij is rekening gehouden met de uittreding per

1

januari 2015 wn de Provincie Zuid-Holland en de gemeente

Zoeterwoude.
Ook is rekening gehouden metde gerolgen ran hetomrormen \an de GR naareen uitroeringsorganisatie en een
lager aantal uren dat besteed moet worden aan het functioneren \an de organisatie
Voor de orerige kosten is een inflatoire aanpassing doorgeroerd

wn

1,5%. Ook is rekening gehouden met de

werkelijke cijfers owr het jaar2014.
Voor de begroting 2016 is uiþegaan \an een geringe renteopbrengst orer de 'orertollige'financieringsmiddelen

ran de GR als gewlg wn het wrplicht deelnemen aan het Schatkistbankieren en het rerstrekken ran roorschotten
uit het Regionaal lnresterings Fonds in wor liggende jaren
Voor het jaar 2016 worden de rclgende
Personeels kosten:

uiþawn \eruacht:

uren per week

- secretaris

2

- programmacoördinator

,|

- controller

2

- programmamedewerker

4

Aantal uren

2016:

Tarief (incl. BTW): Totaal
148,04
136,48
136,48
82,93

84
42
84
168

lnflatie 2016:

1,500/o

Raming 2016:

12.436
5.732

't1.464
13 933

43.563
653
44.2',t6

Er zal geen nieuw OSK meer worden opgemaakt en de activiteiten zrllen beperkt blijrcn tot het begeleiden ran
de uihoering \an de lopende projecten in de gemeenten Enan uiþegaan is dat een aantal projecten ook zal zijn
afgerond in 2015 en 2016.
De uurtarier,en ãjn, in basis, ontleend aan de regeling ran het ministerie ran l&Mzoals die ook geldtroor het
opstellen ran etgloitatieplannen en de daarbij maimaal door te belasten interne personeelskosten. lnzet \an personeel
rcor de GR is geregeld via afgesloten detracheringsorereenkomst met lerschillende gemeenten

Kosten accountant:
Naar ren¡vachting zal het opgenomen bedrag moeten worden betaald wor de controle wn de
administratie en jaarrekening 2015 wn de GR door de nog aan te wijzen accountrant.

10.406

Kosten externe adviezen:
Om de kosten \an e)derne adviezen te kunnen betalen (uihoeren second opinions etc.)
wordt een bedrag geraamd ran:

10.000

Orcrige kosten organisatie:
Voor het gebruik ran de internettoepassing roor de uitwisseling informatie en de
website en orerige algemene kosten wordteen bedrag geraamd \an:

5.075

Voorschotten uit het RIF:
Naar rerwachting zrllen in 2016 aanwllende roorschotten worden ingediend rcor:
- herstructurering Rijnharcn

Eindafrekeningen worden rerwacht wn

3.000.000
:

- de realisatie ran de lt/bimabrug
- Noordoewr Oude Rijn Leiderdorp
- herinrichting lnfocentrum A4lHSL
- groene

inwlling oelerlocaùe Bodegrawn Reeuwijk

4.400.000
5.569.850
1.200 000
2.700.000

ln20'17 en 2018 zal hetrestantroorde herstructurering Rijnhawn ad 2 miljoen worden aangewaagd
ln de bijlage bij deæ begroting is het wrloop wn het RIF opgenomen.
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Om te workomen dat er onewnredig leel tijd gemoeid is rondom het wstellen en goedkeuren wn begrotingswijlgingen,ljn de ramingen \oor aanvullende roorschotrerleningen en afekeningen in deæ begroting opgenomen

lnkomsten:
Rente orer de niet besteedde gelden RIF

4.000

De Gemenschappelijke Regeling is wrplicht deel te nemen aan het schatkistbankieren.
Overtoll¡ge finciële middelen dienen ondergebracht te worden bij het ministerie van Financièn

De renteopbrengst owr het daar aangehouden rekening-courant krediet is bijænder laag.
Rekening is gehouden met een gemiddeld saldo van € 8.150.000,- tegen 0,057o.

Verdeling van de kosten:
De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoeterwoude heben besloten hetdeelnemerschap aan de GR
met ingang van 1 januari 2015 te beëind¡gen Er heefi geen financiële compensatieplaats gevonden.
roor de orerige deelnemers
Het nadelig eploitâtiesaldo zal worden rerdeel orer de achterblijwnde gemeenten na rato \an het
aantial inwoners per 1 januari 2009, waarbij rekening is gehouden metde samenroeging ran de gemeenten
Rijnwoude, Boskoop en Aphen aan den Rijn.
Geraamd nadelig saldo oær het jaar 2016:
Aandeel deelnemende gemeenten naar rato aantal inwoners lnwoners

Bodegrawn-Reeuwijk
Aphen aan den Rijn
Leiderdorp

65.847
Percentage
19.500
90.000
26.s00
136.000
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9.441
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't2.83'l
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Meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone
Begroting

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting 2019

Uitgaven:

rsoneelskosten

44.216

44.880

45 553

46.236

Kosten accountant

10.406

10.562

10.720

10.88í

Kosten externe adviezen

1

0.1 50

10.302

10.457

10.614

5.075

5.1 51

5.228

Pe

Overi ge organ¡satiekosten

5.307

Voorschotten uit het RIF

1

6.869.850

1.500.000

500.000

Totaal u¡tgaven

I 6.939.697

1.570.895

571.958

73.038

4.000

475

65.847

70.420

71.958

73.038

lnkomsten

Renteopbrengden
Bijdrage deelnemende gemeenten

Vrijval middelen RIF

1

6.869.850

1.500.000

500.000

Totaal inkomsÍen

1G.939.697

1.570.895

571.958

73.038

re$ltaat voor
bedemming, volgend uit de
baten en lasten

a) Gerealiseerde

b) Werkelijke toevoeg¡ngen en

onttrekkingen aan r€serves
c) Gerealiseerd resultaat na
bedemming, volgend uit de
onderdelen a en b.
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Uitgangspunten:
Personeelskoúe n,
Voor de begroting 2016 is uitgegaan wn de in 20'14 opnieuw rastgestelde uurtarieren gedetacheerd personeel.
Err,anuitgegaanisdat \oor20l6enrolgendejareninelkgeral deinflatieconectiezal wordendoorgeroerd.
Uitgegaan wordt \an een stijging met 1,5% per jaar.

Kosten accountant,

exbfne adviezen en overige organisatiekoden,

Deze ramingen zijn r,oor de komende jaren rerhoogd met een te rerwachten prijsindexcijfer. Voor de jaren 2016 tot en met 201 9
is dat \Doralsnog geraamd op 1,5% pet jaat.

Voorschotten uit het RIF
ln het jaar 2017 wordt alleen een aanwllend \oorschot uit het RIF roozien \oor de herstructering Rijnharen in Alphen aan den Rijn
Daarna resteeÉ in 2018 alleen nog de defnitiere afwikkelingen lan het projeeten Rijnhawn. Ze het \erloop mn het RlF.

lnkomsten
De renteinkomsten zijn ook roor de komende jaren toegerekend aan de exploitatie ran de GR en niet toege\oegd aan het RIF ter
compensatie prijsindex lan de te rerlenen bijdragen aan de wrschillende partners.
Een en ander conform eerdere besluitrorming en begrotingen.
Omdat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoeterwoude hebben besloten het deelnemerschap aan de GR per 1-1-2015 te
beëindigen, zal in het rærrclg het ìolledig geraamde nadelig saldo ten laste worden gebracht van de achterblij\ênde gemeenten.

Het inwoneraantal per 1l-2009 is gehanteerd op basis lan de gemeenschappelijke regeling.
Als gerolg ran de samenroeging ran de gemeenten Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn zal het bedrag,
toegerekend aan d¡e \oormalige gemeenten, in rekening worden gebracht bij de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn op basis
wn het aantal inwoners, exclusief wormalig Boskoop.
Meerjarige bijdrage deelnemende gemeenten:

ln

o/o

Bodegra\€n-Reeuwijk

19.500

14,3

Alphen aan den Rijn
Leiderdorp

90.000
26.500

66,2
19.5

'136.000

100,0

2017
10.097
46 601
13.722
70.420
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10.318
47.620
14.021

71.958

2019
10.472

48.334
14.232
73.038
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Voedhg van h€t RF:
Do slorthg d@r de prov¡ncb Zu¡t-¡lolhnd heeft ln 2012 phEtsgevonden De slortngeh door de geÞfrton hebb€n pbatsgevonden h d€ þrôn
20í1 t/m 2014, w ærbû ¡n 2011 tevôns de ov€r 20'10 væchuHlgdo bldragen zlir gælort
Do ovêrd6cht van dê.|þriddelon ls gobasærd op do brþf van d. PÌovhoi€ Zuid-lblhnd van 26 oldotÞr 2012 wser¡n onder Endse het k¡srilß b aangeg€ven
b båtsto t€nrtr b onlvanú€n h 201¡a, woardod hol voHbo bed¡69 v¡n € 30 triþon b ovorgodrag€n aù do GdEffioh4po¡ks REgolE.
De ulmlË zltr gebasærd op de åfspÉken zoals dle zlh vâstg€l€gd ln het h noveröor 20í3 vestgsleldo bÉ6t6lde OSK rokoning houd€hd rEt mdl€f,
bokond
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ord€n

hforEtio.
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