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Geacht bestuur van de gemeenschappelijke regeling,

Via het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den lJssel heeft u een
indexenngsbrief ontvangen met daarin het maximale indexeringspercentage voor uw begroting 2021.
Vanuit onze gemeente hebben wij als college echter aangegeven hier niet mee in te stemmen.

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 programmabegroting. 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 u als gemeenschappelrjke regeling nadrukkelijk op taÍel hoort te tiggen.
Wij verzoeken u daarom met voorstellen te komen over de gevolgen van een (nul)lijn voor het
begrotingsja ar 2021 .

Zoals u wellicht weet zijn de gemeente Barendrecht en Ridderkerk schoorvoetend akkoord gegaan met
de voorgestelde wijze van indexering voor het begrotingsjaar 2021 onder de voorwaarde een inhoudelijk
{bestuurlijk) gesprek te willen voeren met alle regiogerneenten over de v,rijze van bekostiging voor 2022
en verder. Bij dat gesprek, dat wat ons betreft zo snel mogelijk moet plaatsvinden, sluiten wij ons
uiteraard aan.

Een afschrift van deze brief hebben wij aan de andere gemeentenl in onze regio Rotterdarn-Rijnmond en
Goeree Overflakkee verzonden.

Hoogachtend,
het college van de gemeente

'd{s. de Witte

1 Afs"hrift aan de andere regiogemeenten en Goeree OveÍflakkee, te weten: Barendrecht, Brielle, Capelje aan
den lissel, Geeree-OverÍlakkee, Hellevoetsluis, aan 0en l.,lssel, Lansingerland, fvlaassiuis, l(isse'r,,aard, RiCcierkerk,
Rotterdam, Schiedam, VÍaardingen ën Westvoorne.
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