
 

VERSLAG 

Aan Auditcommissie 

Datum 2 februari 2012 

Betreft Vergadering 

Datum vergadering 30 januari 2012 

Van Els Meijers 

Aanwezig Johan van Wolfswinkel (vz), Roel van den Berg, Gerard Schuitemaker, 

Lennard Goudriaan, Els Meijers (verslag), Bert Euser (wethouder Financiën), 

ambtelijk: Frank van Montfort 

Afwezig Jacqueline de Leeuwe, Vera Spruit 

Ons kenmerk - 

CC - 
 

 

1. Opening door de voorzitter 
19.05 uur 

 

2. Vaststelling agenda 
Conform 

 

3. Vaststelling verslag 22 januari 2012 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Indexeringsbrief  
De PvdA-fractie heeft in de raadsvergadering van 23 januari aangegeven dit 

voorstel graag in een ander gremium te willen vooroverleggen. De PvdA heeft 
op 23 januari aangegeven dat er geen verhoging mag plaatsvinden.  
 

Frank van Montfort geeft een toelichting op het proces. De indexeringsbrief is 
een kaderbrief. Op basis daarvan maken de Gemeenschappelijke Regelingen 
een begroting. De begroting wordt t.z.t. ter instemming aangeboden aan de 

raad. De bewegingen van de algemene uitkeringen worden gevolgd. In de 
Nota Verbonden partijen is bepaald dat we deze systematiek volgen. 
 

In het kort komt het erop neer dat de gemeenschappelijke regelingen met 
eenzelfde systematiek voor accres te maken hebben als gemeenten. Feitelijk  
wordt er gekort, maar daarnaast is er een plus voor stijging van lonen en 

prijscompensatie. 
Het accres is een raming. In de volgende jaren wordt het bijgesteld naar 
werkelijke kosten. Het staatje op bladzijde 2/2 laat de bijstellingen van het 

accres van de vorige jaren zien. 
 
Voor de VRR geldt dat er gewacht wordt op een ombuigingsvoorstel.  
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De auditcommissie adviseert, in overleg met de portefeuillehouder, het advies 
van de gemeentesecretarissen te volgen, omdat hier in het verleden afspraken 
over gemaakt zijn.  

 
Nagegaan wordt of we op tijd zijn om op de brief te reageren als we in de raad 
van 13 februari hiertoe besluiten. (actie griffie) 

 
 

5. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

 

6. Sluiting 
19.25 uur 

Volgende auditcommissie: 26 maart 2012 (rapportage ombuigingen en advies 
herijking gemeentefonds) 


