Geachte Voorzitter!

Vanuit de regietafel is inmiddels een nieuw concept Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke
Regelingen (FUGR) opgesteld. Deze zal binnenkort ter vaststelling worden voorgelegd aan de 18
gemeenteraden van Noord-Holland Noord. Deze regeling is gemoderniseerd én vereenvoudigd en hij
vervangt de regeling uit 2012. Zo gaan we voortaan uit van een vaststaand indexcijfer voor loon -en
prijsontwikkelingen.
We zijn erg trots op deze nieuwe regeling omdat hij samen met de controllers en adviseurs van zowel
de gemeenten als de gemeenschappelijke organisaties is opgesteld. Vooruitlopende op de
vaststelling ervan in de Raden voel ik dan ook de vrijheid om u te vragen voor uw kadernota 2020 en
uw begroting 2020 die u in november zal gaan opstellen, nu reeds gebruik te maken van de
indexcijfer zoals die in de regeling zijn opgenomen. Daarmee loopt het proces van uw kadernota
geen vertraging op.
Het gaat om de volgende cijfers:
1. Voor het prijsindexcijfer gaan we uit van de prijsontwikkeling van de Prijs Bruto Binnenlands
Product zoals opgenomen in de meest recente middellange termijnverkenning van het CPB
die uiterlijk per peildatum 1 november 2018 beschikbaar is.
2. Voor het loonindexcijfer gaan we uit van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen
CAO ontwikkeling bekend is, gaan we uit van de Prijs overheidsconsumptie, beloning
werknemers zoals opgenomen in de meest recente middellange termijnverkenning van het
CPB die uiterlijk per peildatum 1 november 2018 bekend is.
Deze brief vervangt hiermee de jaarlijkse indexatiebrief die u gewend was te ontvangen aan het eind
van het jaar.
Bijgaand treft u vast – vanzelfsprekend onder voorbehoud van goedkeuring – de nieuwe concept
regeling in zijn geheel aan. Daarnaast treft u in bijlage 2 vast de indexatiecijfers aan ten behoeve van
2020.
Mocht u vragen hebben dan verzoek ik contact met mij, dan wel met de secretaris van de Regietafel
– de heer Jansonius – contact op te nemen.

Namens de regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord,

Hoogachtend,
R. Posthumus
Burgemeester Koggenland
Voorzitter Regietafel NH-N

Concept Versie 6 november 2018
Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen
Noord-Holland Noord
Preambule
Deze financiële uitgangspunten zijn van toepassing op alle zaken die zijn geregeld binnen de
bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling.
Een Gemeenschappelijke Regeling is een regeling tussen een aantal gemeenten en een
gemeenschappelijke organisatie (bijv. Veiligheidsregio NHN, Rud, Ggd), die bepaalde
onderdelen van het gemeentelijke beleid of gemeentelijke taken uitvoert.
De gemeenschappelijk organisaties leggen hierover verantwoording af aan hun eigen
algemeen bestuur. De Kadernota, begroting en rekening worden als voorbereiding hierop, voor
zienswijzen, aan de deelnemende gemeenten gestuurd.
De besturen van de gemeenschappelijke organisaties en de gemeenten spreken ten aanzien
van deze financiële uitgangspunten de wens uit dat in de onderlinge gesprekken voor de
uitvoering en ontwikkeling in van de inhoudelijke taken centraal staat en niet alleen de
financiën.
Deze regeling beoogt een versimpeling van de onderlinge financiële afspraken, transparantie
en een betere voorspelbaarheid;
1.

Methodiek indexatie
1.1. Voor het prijsindexcijfer gaan we uit van de prijsontwikkeling van de Prijs Bruto Binnenlands
Product zoals opgenomen in de meest recente middellange termijnverkenning van het CPB
die uiterlijk per peildatum 1 november (Jaar T-2) bekend is.
1.2. Het loonindexcijfer is op basis van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen CAO
ontwikkeling bekend is, gaan we uit van de Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers
zoals opgenomen in de meest recente middellange termijnverkenning van het CPB die
uiterlijk per peildatum 1 november (Jaar T-2) bekend is.
1.3. De standaard verhouding loon-/prijsontwikkeling wordt vastgelegd op 70/30. De
gemeenschappelijke regeling kan van deze verhouding afwijken. In dat geval moet dit
gemotiveerd worden opgenomen in de kadernota.
1.4. De gemeenschappelijke organisaties gebruiken het in 1.2 en 1.3 genoemde indexatiecijfer afgerond op een cijfer achter de komma - zelf en expliciet als basis voor de jaarlijks op te
stellen kadernota, begroting en de daarbij bijbehorende berekeningen (bijvoorbeeld van de
deelnemersbijdrage).

2.

De deelnemersbijdrage en gedragslijn autonome ontwikkeling

2.1. De deelnemersbijdrage wordt in het lopende begrotingsjaar niet aangepast. Een incidenteel
voor- of nadeel is voor de gemeenschappelijke organisatie en komt tot uiting in het
rekeningresultaat.
2.2. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling kan voor nadelige financiële
effecten - als gevolg van een te lage deelnemersbijdrage – een onderbouwd en
gemotiveerd voorstel doen aan het algemeen bestuur. In het voorstel wordt toegelicht welke
andere mogelijkheden er zijn dan verhoging van de deelnemersbijdrage.
2.3. Indien het AB, conform artikel 2.2, een voorstel van het DB ontvangt en het negatieve
resultaat (na bestemming) is een direct en aantoonbaar gevolg van loon- en prijsstijgingen
(autonome ontwikkeling), dan is de gedragslijn dat de deelnemersbijdrage in ieder geval
voor wat betreft het deel dat veroorzaakt wordt door de autonome ontwikkeling wordt
verhoogd.
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3.

Weerstandsvermogen c.q. Algemene reserve
3.1. De weerstandscapaciteit is aanwezig bij de deelnemers en beperkt bij de
gemeenschappelijke regeling.
3.2. De gemeenschappelijke regeling vermeldt in de jaarstukken en begroting het
gekwantificeerde risico in totaal en naar rato voor de afzonderlijke deelnemers.
3.3. Een Algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af
te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.
3.4. Als de verwachting is dat de autonome ontwikkelingen – in het bijzonder de loonkosten boven de maximale omvang van 2,5% uitkomt, is afwijken van de richtlijn van 2,5% mogelijk.
Hiervoor doet het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling een gemotiveerd
voorstel aan het algemeen bestuur.
3.5. Het bedrag boven het vastgestelde maximum van de Algemene Reserve, vloeit naar rato
van de deelnemersbijdrage terug naar de deelnemers.

4.

Termijn voor zienswijzen kadernota, begroting en jaarstukken
4.1. De gemeenteraden en Provinciale Staten geven uiterlijk 1 maart hun zienswijze over de
kadernota t+ 1 aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
4.2. De gemeenteraden en Provinciale Staten geven uiterlijk 25 juni hun zienswijze over de
begroting t+1 en jaarstukken t-1 aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke
regeling.
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5.

Aanvullende informatie in jaarrekening en begrotingsdocumenten
5.1.
5.2. Opnemen van een overzicht van de verdeelsleutel per deelnemer op basis waarvan de
bijdrage per deelnemer wordt bepaald.
5.3. Opnemen van een overzicht van de stemverhoudingen van de deelnemers.

6.

Slotbepalingen
6.1. De Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord 2012 worden
ingetrokken.
6.2. De financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord 2019 zijn
met terugwerkende kracht geldig vanaf 01-01-2019.
6.3. De Financiële uitgangspunten zullen uiterlijk 01-01-2021 geëvalueerd zijn, waarna ze, indien
nodig, aangepast zullen worden.

BIJLAGE 2: Bepaling van het indexatiecijfer voor kader en begroting 2020

Op dit moment zijn de meeste recente middellange termijn cijfers te vinden in het CEP2018 van 22
maart 2018. Dit betreft dus een actualisatie van de versie van 27 oktober 2017.
Tot op heden zijn die cijfers nog niet geactualiseerd. Althans nog niet in een aparte
(tussentijdse) publicatie van CPB onder de naam “actualisatie middellangetermijnverkenning”
Resumé.
Voor het bepalen de index voor de begroting 2020 gelden op dit moment dus de middellange termijn
cijfers uit het CEP2018 van 22 maart 2018.

Waar te vinden?
In het bijgevoegde document (te downloaden als aparte bijlage op:
https://www.cpb.nl/publicatie/centraal-economisch-plan-2018) zijn voor de indexatie de volgende
twee tabbladen van toepassing
Bijlage_01_CEP_2018 voor Prijs bruto Binnenlandsproduct met een cijfer van 2,0 voor het jaar 2020
Bijlage_02_CEP_2018 voor Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers met een cijfer van 3,2
voor het jaar 2020
Deze cijfers zijn dus ook bij de indexatie voor begroting 2019 gebruikt.

De indexatie voor 2020
Het cijfer voor de begroting 2020 komt (op basis van 70/30) dan uit op 2,8%. Zie tabel hieronder.

Berekening indexatie 2020 gemeenschappelijke regelingen
Prijsindexatie 2020 *)

2,00%

Loonkostenindex 2020

3,20%

indexatie 2020
Loonkostenindex 70% * 3,2%
Prijsindex 30% * 2%
Indexatie gemeentelijke bijdrage 2020

2,24%
0,60%
2,8%

