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Onderwerp 
Indexeringsbrief gemeenschappelijke regelingen 2013 
 
Geadviseerde beslissing: 
In te stemmen met de inhoud en de verzending van de indexeringsbrief, namens de gemeente 
Albrandswaard, aan de gemeenschappelijke regelingen:  

a. De Stadsregio Rotterdam-Rijnmond;  
b. Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen;  
c. De DCMR;  
d. Halt, en;  
e. OGZ Rotterdam-Rijnmond;  

 
 
Samenvatting: 
Jaarlijks wordt door de kring van gemeentesecretarissen geijverd om door de deelnemende 
gemeenten een gezamenlijk geluid te laten horen aan de diverse gemeenschappelijke regelingen. 
Doel hiervan is te zorgen dat de besturen van deze regelingen rekening houden met de wensen en 
middelen van de diverse deelnemers. De bijgevoegde brief wordt, na verkregen instemming door de 
raad, verzonden naar die gemeenschappelijke regelingen waaraan alle in de regio Rotterdam-
Rijnmond gelegen gemeenten deelnemen. Albrandswaard stuurt een gelijkluidende brief naar de 
overige gemeenschappelijke regelingen waaraan zij deelneemt.  
 
Toelichting:  
Jaarlijks verstuurt de gemeente Vlaardingen aan de grote gemeenschappelijke regelingen in 
Rotterdam-Rijmond en Goeree-Overflakkee, namens de gemeenten in die regio, een indexeringsbrief. 
Hierin is dan het maximaal toegestane nominale compensatiepercentage opgenomen voor het 
komende begrotingsjaar. I.c. betreft dit het jaar 2013.  
Het doel van deze gezamenlijke actie is het laten horen van een eenduidig geluid door alle 
deelnemende gemeenten aan deze grote gemeenschappelijke regelingen. Een dergelijk eendrachtig 
geluid geeft het bestuur dan meer reden rekening te houden met de wensen van de deelnemers, dan 
wanneer een enkele gemeente hiertoe zou overgaan.  
 
Dit jaar heeft de inhoudelijk opsteller van de brief - de financiële werkgroep van de Kring van 
Gemeentesecretarissen - een indexeringspercentage van 2,0% vastgesteld. Uit een analyse van deze 
werkgroep is gebleken dat ook de regelingen met relatief veel personeel, met een dergelijk 
percentage goed uit de voeten moeten kunnen. Met name de VRR had hierover in het voorgaande 
jaar, zijn beklag gedaan. Een en ander is nader uiteengezet in de bijgevoegde memo.  
 
Proces: 
Na het besluit van de gemeenteraad, wordt de gemeente Vlaardingen hiervan op de hoogte gesteld 
en worden de brieven zoals bedoeld in de bijlage verzonden. Het college zal vervolgens gelijkluidende 
brieven naar de overige gemeenschappelijke regelingen sturen.  
 
Doel: 
Het laten horen van een gemeenschappelijk geluid naar de besturen van de diverse 
gemeenschappelijke regelingen ten behoeve van het in de hand houden van de nog op te stellen 
concept-begrotingen voor het jaar 2013.  
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Betrokken belangen: 
Het voeren van regie op de begrotingsindexering van de gemeenschappelijke regelingen. De 
gemeenteraad heeft als enig formeel instrument, nadat de conceptbegroting aan haar is toegezonden, 
het geven van een zienswijze t.a.v. de opgestelde conceptbegroting. Deze indexeringsbrief zorgt er 
voor dat er een gemeenschappelijk signaal aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen 
wordt afgegeven en is in die zin een additioneel, doch informeel instrument voor het 
gemeentebestuur. Met de brieven wordt beoogd de indexering van de begrotingen controleerbaar te 
houden.   
 
Belangenafweging: 
Zie het betrokken belang.  
 
Scenario's: 
De raad kan haar instemming aan de verzending van de brieven met deze inhoud geven, maar hij kan 
daar ook van afzien.  
 
Scenariokeuze en resultaat: 
Mede bezien in het licht van het doel en het belang, zoals hiervoor uiteengezet, valt het aan te raden 
in te stemmen met de verzending van de brieven. Een afwijzing of voorstel tot wijziging van de tekst 
kan tot gevolg hebben dat het beoogde doel niet meer (volledig) zal worden behaald.  
 
Communicatie: 
Het besluit van de raad moet kenbaar worden gemaakt aan de centrale verzender, de gemeente 
Vlaardingen. Daarnaast het het besluit van de raad tot gevolg, dat er een gelijkluidende brief naar de 
overige gemeenschappelijke regelingen zal worden verzonden.  
 
Kosten: 
Dit besluit heeft vooralsnog geen financiele gevolgen. Echter, het valt te voorzien dat er met het 
afgeven van dit indexeringsadvies een stijging van de begrotingen van de aangeschreven 
gemeenschappelijke regelingen, tot maximaal het geadviseerde percentage zal plaatsvinden.  
 
 
Evaluatie en controle: 
De raad controleert de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan de hand van de door hen 
toegezonden conceptbegrotingen voor het jaar 2013. De raad kan op dat moment zienswijzen geven 
op de concepten. Daar waar het bestuur van een gemeenschappelijke regeling afwijkt van de 
maximale indexering,voor een dergelijke zienswijze des te meer reden.  
 
 
Bijlagen: 

  109131: Indexeringsbrief aan gemeenschappelijke regelingen en VRR apart + memo  
  109132: Indexeringsbrief Wordversie  
 

 
Poortugaal, 10 januari 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,         De burgemeester, 

 

 

         
Hans Cats          Mr. Harald M. Bergmann 
 


