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Geachte raadsleden, 

 
Inleiding 
In deze brief gaan we in op de jaarlijkse indexering aan Gemeenschappelijke regelingen (GR-en). 
Via het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben wij een 
indexeringsbrief ontvangen met daarin een maximaal indexeringspercentage van 1,4% voor de GR-
begrotingen 2021. Op advies van de Auditcommissie heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten de 
beslissing over het wel of niet instemmen met de jaarlijkse indexering voortaan aan het college over te 
laten. Ook is toen afgesproken dat het college de gevolgen meeneemt via de jaarlijkse Kadernota. 
Over onze afwijkende besluitvorming willen wij u graag eerder informeren. 
  
Kernboodschap 
Als college hebben wij als enige gemeente niet ingestemd met de in regioverband voorgestelde 
indexering en dit aan het college van Krimpen aan den IJssel, als penvoerder en voorzitter van de 
regionale financiële werkgroep, kenbaar gemaakt. Mede naar aanleiding van signalen uit de 
auditcommissie hebben wij dit besluit genomen en een 7-tal GR-en en de 14 regiogemeenten 1 
hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. De druk op onze financiële positie noodzaakt ons dit 
voorbehoud te maken. Als college zien wij geen mogelijkheid de voorgestelde indexatie te dekken 
binnen onze gemeentelijke programma-begroting. Ook zien wij in de ontwikkeling van de financiële 
vergoedingen vanuit het Rijk via het gemeentefonds tot op heden geen ruimte om deze indexering te 
honoreren. Financiële matiging is dus wat ons betreft een onderwerp dat ook bij GR-en nadrukkelijk 
op tafel hoort te liggen. Wij hebben de GR-en dan ook verzocht met voorstellen te komen over de 
gevolgen van een (nul)lijn voor het begrotingsjaar 2021. 
De gemeenten Barendrecht en Ridderkerk zijn schoorvoetend wel akkoord gegaan met de 
voorgestelde wijze van indexering voor 2021 onder de uitdrukkelijke voorwaarde een inhoudelijk 
(bestuurlijk) gesprek te willen voeren met alle regiogemeenten over de wijze van bekostiging voor 
2022 en verder. Bij dat gewenste gesprek, dat wat ons betreft zo snel mogelijk zou moet plaatsvinden, 
sluiten wij ons uiteraard aan.  
 
Vervolg 
Wij hopen binnenkort het gewenste inhoudelijke (bestuurlijke) gesprek te voeren met de wethouders 
Financiën van de 14 regiogemeenten waarin wij onze standpunten kunnen inbrengen. Omdat de 
overige gemeenten wel hebben ingestemd met de indexering is het maar zeer de vraag of er 

                                                      
1 Andere regiogemeenten zijn: Rotterdam-Rijnmond en Goeree Overflakkee, te weten: Barendrecht, Brielle, Capelle aan den 
IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, 
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. 
 



draagvlak is om de GR-en ook te laten meebewegen in financiële zin, hetzij met het hanteren van de 
nullijn, hetzij met het opleggen van een aparte taakstelling. Vervolgens wachten we de definitieve 
begrotingen van de GR-en af en kunnen wij vanuit Albrandswaard hierop komend voorjaar nog een 
zienswijze geven. 
 
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 

 


