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Onderwerp: 
Indexering begrotingen 2020 Gemeenschappelijke 
regelingen via Financiële werkgroep regio 
Rotterdam-Rijnmond en Goeree-Overflakkee 

College van burgemeester 
en wethouders 
8 januari 2019

Zaaknummer
40538
 

Portefeuillehouder
Marco Goedknegt

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
k.kolf@bar-organisatie.nl
 

Geadviseerd besluit
1.  In te stemmen met de inhoud van de brief van gemeente Capelle aan den IJssel aan de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) en Samenwerkende Gemeenten 
Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond, over de maximale indexering van de begroting 2020 met 3,4%.

2.  In te stemmen met de indexeringsbrief 2020 vanuit Albrandswaard aan het Samenwerkingsverband 
Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) over een maximale indexering van de begroting 2020 
met 3,4%.

3.  In te stemmen met de indexeringsbrief 2020 vanuit Albrandswaard aan Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde (NRIJ) over een maximale indexering van de begroting 2020 met 3,4%.

4.  Vanaf volgend jaar dit besluit aan het college te laten in plaats van de raad en de gevolgen mee te 
nemen via de jaarlijkse Voorjaarsnota.

Voorstel
Inleiding
Jaarlijks wordt namens de gemeenten in regio Rotterdam-Rijnmond en Goeree-Overflakkee een 
indexeringsbrief verstuurd aan een aantal gemeenschappelijke regelingen (GR’en). Dit doet gemeente 
Capelle aan den IJssel, de penvoerende gemeente. In de indexeringsbrief is het maximaal toegestane 
percentage opgenomen waarmee de gemeentelijke bijdrage aan de GR in de komende begroting mag 
worden geïndexeerd. Voor het jaar 2020 is dat 3,4%. Het indexeringspercentage is gebaseerd op de 
prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (pBBP) met peildatum de septembercirculaire 
2018 van het Gemeentefonds. De financiële werkgroep, die door de Kring van Gemeentesecretarissen 
is ingesteld, adviseert de Kring jaarlijks over het indexeringspercentage. Burgemeester en wethouders 
van Capelle aan den IJssel verzoeken het college van Albrandswaard om eventuele opvattingen over 
de indexeringsbrief uiterlijk vóór 31 januari 2019 per mail kenbaar te maken. De laatste jaren wordt het 
akkoord op de indexering met een raadsbesluit bekrachtigd.
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De gezamenlijke indexeringsbrief wordt door Albrandswaard tevens gebruikt als basis voor de 
eigen (rechtstreekse) brieven aan SVHW (bijlage 2) en NRIJ (bijlage 3).

Beoogd effect
Door gezamenlijk op te trekken bij het opstellen van financiële kaders ontstaat een eenduidige 
benadering van alle deelnemende gemeenten aan de GR’en. Een dergelijk eendracht geeft het 
bestuur van een gemeenschappelijke regeling meer reden om rekening te houden met de wensen van 
de deelnemers, dan wanneer een enkele gemeente dit doet.

Relatie met beleidskaders
Niet van toepassing.

Argumenten
1.1 Het berekende indexeringspercentage van maximaal 3,4% dat voor de begroting 2020 gebruikt 
moet worden is conform de geldende berekeningssystematiek.

Er is binnen de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond en Goeree-Overflakkee een 
berekeningssystematiek afgesproken om gemeenschappelijke regelingen te compenseren voor hun 
loon- en kostenstijgingen van bestaand beleid. 

1.2 De mogelijkheid blijft bestaan om over andere aspecten van de begroting 2020 van de betreffende 
gemeenschappelijke regeling een zienswijze in te brengen.

Nieuwe activiteiten en/of nieuw beleid dient immers afzonderlijk zichtbaar gemaakt te worden in de 
begroting en afzonderlijk aan de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd. 

2.1 Het indexeringskader vanuit de regio wordt door Albrandswaard al enkele jaren meegegeven 
richting SVHW.

Het maximale indexeringspercentage van 3,4% kader wordt met een eigen brief aan SVHW kenbaar 
gemaakt.  

3.1 Het indexeringskader vanuit de regio wordt door Albrandswaard al enkele jaren meegegeven 
richting NRIJ.

Het maximale indexeringspercentage van 3,4% wordt met een eigen brief aan NRIJ kenbaar 
gemaakt.  

4.1 Dit is een efficiëntere manier om de brief van de penvoerende gemeente bij ongewijzigd beleid 
door het college in plaats van de raad tijdig af te kunnen doen. 

Afgelopen jaren heeft definitieve besluitvorming over indexering in de raad plaatsgevonden. Gevolg is 
dat een reactie naar de penvoerende gemeente veelal niet tijdig kon worden verstrekt. Een bestuurlijk 
traject naar de raad vraagt namelijk meer tijd. Gelet op de inhoud van de indexeringsbrief kan 
besluitvorming ook uitsluitend in het college plaatsvinden. Bij ongewijzigd financieel beleid van de 
gemeente is namelijk een vaste berekeningssystematiek van kracht. Uit deze technische 
berekeningssystematiek volgt dan het jaarlijkse indexeringspercentage. In principe wordt die uitkomst 
altijd gevolgd om daarmee een bestendige financiële gedragslijn te volgen. Bekrachtiging hiervan in de 
raad is daarmee overbodig.

Uiteraard wordt de jaarlijkse indexering van GR-en in de gemeentelijke Voorjaarsnota opgenomen. De 
raad blijft uiteraard ook aan zet als de gemeente haar financieel beleid richting een GR wijzigt. 
Bijvoorbeeld in het geval van nieuw beleid of financiële ombuigingen binnen een GR. 

Overleg gevoerd met
Portefeuillehouder Financiën.
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Kanttekeningen
1.1 De coördinatie van de indexeringsbrief 2020 voor de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 
(MRDH) vindt plaats vanuit de voormalige regio Haaglanden. Deze brief is nog niet ontvangen.

Uitvoering/vervolgstappen
Het college- en raadsbesluit over de indexeringsbrief wordt aan de voorzitter van de financiële 
werkgroep gemeenschappelijke regelingen bekend gemaakt. Het college van Capelle aan den IJssel 
verstuurt vervolgens de indexeringsbrief naar de vier gemeenschappelijke regelingen. 

De indexeringsbrieven aan het SVHW en NRIJ worden rechtstreeks vanuit Albrandswaard verzonden.

 

 

 

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing.

Financiële informatie
De GR’en dienen in het eerste kwartaal van 2019 hun begrotingen 2020 op te stellen. Het is dan ook 
wenselijk dat de deelnemende gemeenten vooraf een indexeringspercentage en/of financieel kader 
meegeven. 

Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2020 worden de bijdragen aan de betreffende GR’en 
met 3,4% verhoogd op basis van bestaand beleid. Dit percentage voor de GR-en zal in de 
Albrandwaardse kadernota als kader voor de nieuwe begroting inclusief de financiële 
gevolgen meegenomen worden. Vanuit het accres van het Gemeentefonds (inclusief uitkering sociaal 
domein) krijgt de gemeente vanuit het Rijk compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen.

 

Juridische zaken
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Overwegingen
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.

Collegebesluiten op de gemeentelijke website
Het college heeft besloten akkoord te gaan met de indexering van de begrotingen 2020 van de GR’en 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) en Samenwerkende Gemeenten 
Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond. Voor SVHW en NRIJ heeft het college hetzelfde indexeringskader 
meegegeven. 

 

Bijlagen
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1. Antwoordbrief 1063150 Verzoek aan Albrandswaard om instemming met indexe....pdf
2. bijlage 2 Brief AW aan SVHW index 2020
3. bijlage 3 Brief AW aan NRIJ index 2020
4. bijlage 3 RAB AW index GR-en regio

 



5/16

CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
4 februari 2019

Zaaknummer:
40538

Onderwerp:
Indexering begrotingen 2020 
Gemeenschappelijke regelingen 
via Financiële werkgroep regio 
Rotterdam-Rijnmond en Goeree-
Overflakkee 

Gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 8 januari 2019;

Overwegende, dat

Niet van toepassing.

BESLUIT:

1. In te stemmen met de inhoud van de brief van gemeente Capelle aan den IJssel aan de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) en Samenwerkende Gemeenten 
Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond, over de maximale indexering van de begroting 2020 met 3,4%.

2. In te stemmen met de indexeringsbrief 2020 vanuit Albrandswaard aan het Samenwerkingsverband 
Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) over een maximale indexering van de begroting 2020 
met 3,4%.

3. In te stemmen met de indexeringsbrief 2020 vanuit Albrandswaard aan Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde (NRIJ) over een maximale indexering van de begroting 2020 met 3,4%.

4. Vanaf volgend jaar dit besluit aan het college te laten in plaats van de raad en de gevolgen mee te 
nemen via de jaarlijkse Voorjaarsnota.

 



Capelle 

Gemeente Albrandswaard 
Postbus 1 000 
3160 GA RHOON 

datum 
1 O december 2018 

kenmerk 
M33/1063150 

onderwerp 
indexering gemeenschappelijke 
regelingen Begroting 2020 

uw kenmerk/brief van 

behandeld door/e-mail 
M.C. Stuij 
m.stuij@capelleaandenijssel.nl 

doorkiesnummer 
(010) 284 8984 

Geacht college, 

Middels deze brief informeren wij u over ons regionale voorstel voor de indexering van 
diverse gemeenschappelijke regelingen voor de Begroting 2020. Wij vragen u om hiermee in 
te stemmen. 

De Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond en Goeree-Overflakkee heeft een 
aantal jaren geleden de financiële werkgroep gemeenschappelijke regelingen ingesteld. 
Deze werkgroep berekent onder meer elk jaar het nominale indexeringspercentage. 
Hiermee kunnen gemeenschappelijke regelingen de door de deelnemende gemeenten te 
leveren bijdragen verhogen in verband met loon- en prijsstijgingen. Ook voor de Begroting 2020 
leidt dat tot een indexering. Deze wordt door de gemeente Capelle aan den IJssel, namens alle 
regiogemeenten, verzonden aan 

• Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR); 
• Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR); 
• Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD); 
• Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond. 

De coördinatie van de indexeringsbrief 2018 voor de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 
vindt plaats vanuit de voormalige regio Haaglanden. 

Wij baseren ons voor het indexpercentage op de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands 
Product (pBBP), zoals dat berekend is in de Macro Economische Verkenning (MEV) 2019. 
Dit is ook gepresenteerd in de Septembercirculaire 2018, blz. 38. Het percentsage is 
aangevuld met herzieningen van percentages van voorgaande jaren. 

Wij hebben geconstateerd dat alle colleges met de vorige indexeringsbrief hebben ingestemd. 

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. 

Rivierweg 111 Telefoon: 14010 
Postbus 70 Telefax: 010 - 2848800 

2900 AB Capelle aan den IJssel BTW' nummer: 001877045B05 
www.capelleaandenijssel.nl IBAN: NL41 INGB0006691797 

gemeente@capelleaandenijssel.nl BIC nummer: INGBNL2A 6/16



Behorende bij brief nummer: M33/1063150 pagina: 2 

Bijgaand treft u het concept van de brief voor 2020 aan. Na uw instemming, zal deze centraal 
namens regiogemeenten vanuit Capelle aan den IJssel worden verzonden. U kunt deze brief 
uiteraard ook gebruiken voor gemeenschappelijke regelingen waaraan niet alle gemeenten 
van de regio deelnemen, maar uw gemeente wel. 

Samengevat 
Graag verzoeken wij u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 31 januari 2019, uw opvatting 
over de indexeringsbrief voor de Begroting 2020 van gemeenschappelijke regelingen aan ons 
mee te delen. Dat kan per e-mail: a.ruijmgaart@capelleaandenijssel.nl 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
het c !lege van burgemeester en wethouders, 
d ; de burgem ,~--- 

/ 

) 

. ,.,,,;/"· 
/ ___.,,,,..,,, 

ester, 

'----mr. P. skam 
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BIJLAGE: te versturen brief aan gemeenschappelijke regelingen 

Aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling .. 

datum onderwerp 
lndexeringsbrief 
gemeenschappelijke 
regelingen 2020 

pagina 
3/5 

briefnummer uw kenmerk bijlage(n) 

Geacht bestuur, 

Zoals gebruikelijk informeren wij u, namens alle aan uw gemeenschappelijke regeling 
deelnemende gemeenten, over het trendpercentage dat u moet gebruiken bij de opstelling 
van uw begroting voor 2020. 

lndexeringspercentage voor 2020 
De Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, die is ingesteld 
door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, gaat bij de bepaling van het 
indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen uit van de prijsmutatie van het 
Bruto Binnenlands Product (pBBP), zoals vermeld in de septembercirculaire Gemeentefonds 
2018. Dat is voor 2020: 2,0% (Septembercirculaire pag. 38). Bron van deze index is de Macro 
Economische Verkenning 2019 (pag. 9). 

In eerdere jaren zijn ook indexeringspercentages berekend en aan u medegedeeld. Dat 
waren begrotingscijfers, de werkelijkheid wijkt daar vrijwel altijd van af. Zonder nadere 
maatregelen zouden verschillen tussen begroting en werkelijkheid tot in lengte van jaren in de 
cijfers doorwerken. Om dat te voorkomen worden, evenals in vorige jaren, op het hierboven 
genoemde percentage van 2,0 (positief), correcties aangebracht. Deze herziene percentages 
zijn ook opgenomen in de septembercirculaire 2018, dan wel de Macro Economische 
Verkenning 2019. 

Het beeld voor 2020 ziet er als volgt uit: 
- - 

Percentage BBP voor 2020 2,0% +/+ 

• Doorwerkina ontwikkelinaen index 2019 
' - 

- Raming in Septembercirculaire 2018/MEV 2019 2,5% +/+ 
- In indexeringsbrief voor 2019 afgegeven percentage 1,6% +/+ 

exclusief doorwerkina eerdere iaren 
- 

Te laaa afaeaeven en dus te corriaeren 0,9% +/+ 
• Doorwerking ontwikkelinaen index 2018 
- Ramina in Septembercirculaire 2018/MEV 2019 2,0% +/+ 
- In indexeringsbrief voor 2019 afgegeven percentage 1,6% +/+ 

exclusief doorwerkinn eerdere iaren 
Te laaa afaeaeven en dus te corriaeren 0,4%+/+ 

• Doorwerkina ontwikkelinaen index 2017 
- 
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lnd 

- Ramino in Septembercirculaire 2018/MEV 2019 1,2% +/+ 
- In indexeringsbrief voor 2019 afgegeven percentage 1,1% +/+ 

exclusief doorwerking eerdere jaren 
Te laaa afqeqeven en dus te corriqeren 0,1% +/+ 

exeringspercentage gemeentelijke bijdrage voor 2020 3,4% +/+ 
--- 

Beleidswijzigingen 
Het bovenstaande betreft de ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid. Als u voorstellen heeft 
voor nieuw beleid of nieuwe activiteiten verzoeken wij u deze afzonderlijk zichtbaar te maken 
en aan de gemeenten ter besluitvorming voor te leggen, met daarbij een dekkingsvoorstel. 
Om ervoor te zorgen dat dergelijke voorstellen in de gemeentelijke budgetcycli worden 
meegenomen moeten ze in het eerste kwartaal van het jaar, voorafgaand aan het betreffende 
begrotingsjaar, aan de gemeenten worden aangeboden. 
Hierbij brengen wij u nog onder de aandacht dat gemeenten slechts in kunnen stemmen met 
de eerste jaarschijf van een voorgelegde meerjarenbegroting. 
Wij verzoeken u bij het opstellen van de begroting 2020 met het bovenstaande rekening te 
houden. 

Ondertekening 
Deze brief wordt u toegezonden namens de colleges van burgemeester en wethouders van 
de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree 
Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, 
Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel, 
secretaris, burgemeester, 
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BIJLAGE 
voor de Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, 
ingesteld door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond 

Extract uit septembercirculaire 2018 

Tabel 5.2.1 Prij-sinde-xe-n CPB* MEV e-n CEP" 
2019 

Prijs bruto n-nenle-cs proouct t_pbbp) 
Prijs '"-31:ionale beste<!l"gE!n ipnb'1 
N.lt1cr-al,e cons..mef't!enpr;s "Oe:S: 1cpi: 
LCO"'o.OE- 1 sector O\l?- l"'"le id 
Prijs oeer-edsccreenpte beo- ng werio:."E!mers 
Prijs oer-edscooswnp e. reec 'TIJtereel ürroc: 

2.5 
: ê! 
24 
3.4 
2,9 
,.a 

2020 2G21 
2.0 1 8 
2,0 2,0 
1.E 1,8 
3.5 30 
3,2 2 7 
1.!, 1 4 

2022 
1 g 
2 1 
1 B 
36 
32 
1 5 

::.,023''' 
1.·~ 
::i.- 
1.E- 
3.e 
3,2 
1.~- 

" luelil.J,ti,,y bij <...'-e kei-·•~ever1~ is [e vir1dt-1• up· htt1>·,-!i'tt"t'!Yr' 1 p/1 nl1111likrlftsw·fü Mi1,11-N 1-kt:tPS!'ltt'Yt'!J':tl'cl't'I 
a.. 2019 i~ op t::.1~i~ -....,1• u~ M[Y 2(H9. 20;w-2c-n 1~ up ru.~~ v.:111-:!e CfP 2Cli! 

Extract uit MEV 2019 

Td,,· 1 ~.;.-·:1:>::l_l·,·,-:'11; \• 'k:'<.")0,1~1,<' . : ~ i" ' 

2014 2015 2016 21117 21116 21l19 

-per jaar111" 
udamatloule econm111& 
Relevant M!ft1Chaooel5wml"l'le gtJl!d!fBI en <11en&1al s. 1 ,OJl J,6 .. , J,4 4,0 
CO!DJ""'*"'P10 ja) -0,5 6, 1 -J,5 2. 1 O,B 1,3 
Oll!pllj< (-per val) 99.6 53.1 44,3 55,0 7:1,5 7:1,2 
E,._(,...lirpereuo) 1,33 1, 11 1,11 1,13 1,19 1,17 
lilgl! renle - (lt,eaull1 ") 1,5 0,7 O,J 0,5 0,6 0,7 

va,ni ••11enrw 1 .,.,.. 
- .., __ pmdUCI (llllp, -groei) 1 .. 2.D 2.2 2.9 2,B 2.6 
C<IMunplle- ... 2.D 1, 1 1,9 2,7 2.3 
COlaU11ple ......... D.6 -0,1 1,3 1, 1 2,0 2.8 
h_hgl!i, ( ... LElef........., ) -1.3 29,1 -ó,7 .,. 4,6 4,1 
1.-..aa- ~ goederenenelen5b!li ... 7 .. 1,7 5,3 3,0 4,2 
trwoer wan goedE!IEr) en den6IEr! 3.3 14,5 -2.0 ••• 3,3 4,B - - .. ..,.,..,...,, 
""' - ..,_ pmouct 11.3 ... 0,5 1,2 2,0 2.5 
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Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke
regeling SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Uw brief van: Ons kenmerk: 40538
Uw kenmerk: Contact: K. Kolf
Bijlage(n): - Doorkiesnummer: +31180451286

E-mailadres: k.kolf@bar-organisatie.nl
Datum: ?

Betreft:  Indexering begroting 2020

Geacht bestuur,

Zoals gebruikelijk informeren wij u over het maximale indexeringspercentage dat u mag gebruiken bij de 
opstelling van uw begroting voor 2020.

Indexeringspercentage 2020
De Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, die is ingesteld door de 
Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, gaat bij de bepaling van het indexerings-
percentage voor gemeenschappelijke regelingen uit van de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands 
Product, zoals vermeld in de septembercirculaire Gemeentefonds 2018. Bron van dit percentage is de 
Macro Economische Verkenning 2019. Het beeld voor 2020 is 3,4% +/+ en als volgt opgebouwd:

Percentage BBP voor 2020 2,0% +/+

 Doorwerking ontwikkelingen index 2019
- Raming in Septembercirculaire 2018/MEV 2019 2,5% +/+
- In indexeringsbrief voor 2019 afgegeven percentage 

exclusief doorwerking eerdere jaren
1,6% +/+

Te laag afgegeven en dus te corrigeren 0,9% +/+
 Doorwerking ontwikkelingen index 2018
- Raming in Septembercirculaire 2018/MEV 2019 2,0% +/+
- In indexeringsbrief voor 2019 afgegeven percentage 

exclusief doorwerking eerdere jaren
1,6% +/+

Te laag afgegeven en dus te corrigeren 0,4%+/+
 Doorwerking ontwikkelingen index 2017
- Raming in Septembercirculaire 2018/MEV 2019 1,2% +/+
- In indexeringsbrief voor 2019 afgegeven percentage 

exclusief doorwerking eerdere jaren
1,1% +/+

Te laag afgegeven en dus te corrigeren 0,1% +/+

Indexeringspercentage gemeentelijke bijdrage voor 2020 3,4% +/+

 Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl
11/16



Beleidswijzigingen
Het bovenstaande betreft de ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid. Als u voorstellen heeft voor nieuw 
beleid of nieuwe activiteiten verzoeken wij u deze afzonderlijk zichtbaar te maken en aan de gemeente 
ter besluitvorming voor te leggen inclusief een dekkingsvoorstel. Om dergelijke nieuwe voorstellen tijdig in
onze begroting af te kunnen wegen ontvangen wij deze voor het einde van het eerste kwartaal.

Ook brengen wij onder uw aandacht dat gemeenten slechts in kunnen stemmen met de eerste jaarschijf 
van een voorgelegde meerjarenbegroting. U mag er niet vanuit gaan dat in eerdere jaren opgenomen 
indexen voor latere jaarschijven automatisch tot ongewijzigd beleid worden gerekend. Net als bij nieuwe 
voorstellen is een goede onderbouwing noodzakelijk.

Wij verzoeken u bij het opstellen van de begroting 2020 met bovenstaande punten rekening te houden.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. Hans Cats dhr. drs. Hans-Christoph Wagner
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Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
Postbus 341
3100 AH Schiedam

Uw brief van: Ons kenmerk: 40538
Uw kenmerk: Contact: C. Kolf
Bijlage(n): - Doorkiesnummer: +31180451286

E-mailadres: k.kolf@bar-organisatie.nl
Datum: ?

Betreft:  Indexering begroting 2020

Geacht bestuur,

Zoals gebruikelijk informeren wij u over het maximale indexeringspercentage dat u mag gebruiken bij de 
opstelling van uw begroting voor 2020.

Indexeringspercentage 2020
De Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, die is ingesteld door de 
Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, gaat bij de bepaling van het indexerings-
percentage voor gemeenschappelijke regelingen uit van de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands 
Product, zoals vermeld in de septembercirculaire Gemeentefonds 2018. Bron van dit percentage is de 
Macro Economische Verkenning 2019. Het beeld voor 2020 is 3,4% +/+ en als volgt opgebouwd:

Percentage BBP voor 2020 2,0% +/+

 Doorwerking ontwikkelingen index 2019
- Raming in Septembercirculaire 2018/MEV 2019 2,5% +/+
- In indexeringsbrief voor 2019 afgegeven percentage 

exclusief doorwerking eerdere jaren
1,6% +/+

Te laag afgegeven en dus te corrigeren 0,9% +/+
 Doorwerking ontwikkelingen index 2018
- Raming in Septembercirculaire 2018/MEV 2019 2,0% +/+
- In indexeringsbrief voor 2019 afgegeven percentage 

exclusief doorwerking eerdere jaren
1,6% +/+

Te laag afgegeven en dus te corrigeren 0,4%+/+
 Doorwerking ontwikkelingen index 2017
- Raming in Septembercirculaire 2018/MEV 2019 1,2% +/+
- In indexeringsbrief voor 2019 afgegeven percentage 

exclusief doorwerking eerdere jaren
1,1% +/+

Te laag afgegeven en dus te corrigeren 0,1% +/+

Indexeringspercentage gemeentelijke bijdrage voor 2020 3,4% +/+
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Beleidswijzigingen
Het bovenstaande betreft de ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid. Als u voorstellen heeft voor nieuw 
beleid of nieuwe activiteiten verzoeken wij u deze afzonderlijk zichtbaar te maken en aan de gemeente 
ter besluitvorming voor te leggen inclusief een dekkingsvoorstel. Om dergelijke nieuwe voorstellen tijdig in
onze begroting af te kunnen wegen ontvangen wij deze voor het einde van het eerste kwartaal.

Ook brengen wij onder uw aandacht dat gemeenten slechts in kunnen stemmen met de eerste jaarschijf 
van een voorgelegde meerjarenbegroting. U mag er niet vanuit gaan dat in eerdere jaren opgenomen 
indexen voor latere jaarschijven automatisch tot ongewijzigd beleid worden gerekend. Net als bij nieuwe 
voorstellen is een goede onderbouwing noodzakelijk.

Wij verzoeken u bij het opstellen van de begroting 2020 met bovenstaande punten rekening te houden.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. Hans Cats dhr. drs. Hans-Christoph Wagner
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RAADSBESLUIT

Onderwerp: 
Indexering 2020 gemeenschappelijke 
regelingen van gemeente Albrandswaard

Gemeenteraad: BBVnr: 40538

Commissie:

Auditcommissie 29-01-2019

Raadsbesluitnr:

De raad van de gemeente Albrandswaard

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 januari 2019

BESLUIT:

1. In te stemmen met de inhoud van de brief van gemeente Capelle aan den IJssel aan de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 
(DCMR), Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) en Samenwerkende 
Gemeenten Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond, over de maximale indexering van de 
begrotingen 2020 met 3,4%.

2. In te stemmen met de indexeringsbrief 2020 vanuit Albrandswaard aan het 
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) over een 
maximale indexering van de begroting 2020 met 3,4%.

3. In te stemmen met de indexeringsbrief 2020 vanuit Albrandswaard aan Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) over een maximale indexering van de begroting 2020 
met 3,4%.

4. Vanaf volgend jaar dit besluit aan het college te laten in plaats van de raad en de gevolgen 
mee te nemen via de jaarlijkse Kadernota.

Vast te stellen 

in de openbare vergadering 

van de raad van de gemeente Albrandswaard

van ??-??-2019

De griffier, De voorzitter,

Eelco Groenenboom drs. Hans-Cristoph Wagner
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