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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
136652 

Raadsvoorstel: 
136927 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
     
     
Onderwerp 
Indexeringsbrief gemeenschappelijke regelingen 2015. 
 
Geadviseerde beslissing: 

1. In te stemmen met de inhoud en verzending van de indexeringsbrief gemeenschappelijke 
regelingen 2015, door de gemeente Vlaardingen namens de gemeente Albrandswaard, aan 
de gemeenschappelijke regelingen: 

      a. De Stadsregio Rotterdam-Rijnmond; 
      b. Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen;  
      c. De DCMR; 
      d. De VRR en; 
      e. OGZ-Rotterdam-Rijnmond. 
2. In te stemmen met een identieke indexeringsbrief als genoemd onder 1. aan de volgende 

gemeenschappelijke regelingen: 
      a. het NRIJ; 
      b. het SVHW. 

 
 
INLEIDING 
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. In casu het jaar 2015. Bij de behandeling van de nota Verbonden Partijen 
heeft u op 11 april 2011 aangegeven voor verzending van de jaarlijkse indexeringsbrief uw 
voorafgaande toestemming hieraan te willen geven.  
 
BEOOGD EFFECT 
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. De concept-indexeringsbrief is als bijlage 
bijgevoegd. 
 
ARGUMENTEN 
1. Bestendige lijn: 
De Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam - Rijnmond en Goeree - Overflakkee heeft een groot 
aantal jaren geleden de financiële werkgroep gemeenschappelijke regelingen ingesteld. Deze 
werkgroep berekent jaarlijks het nominale indexeringspercentage, waarmee gemeenschappelijke 
regelingen de door de deelnemende gemeenten te leveren bijdragen mogen verhogen in verband met 
loon- en kostenstijgingen. De voorgestelde indexering voor de begroting 2015 is conform de al jaren 
gehanteerde systematiek. 
 
2.Vaststaand beleid: 
Bovenstaande indexeringssystematiek is conform de uitgangspunten van de Nota Verbonden partijen 
welke door de raad in 2011 is vastgesteld. 
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3. Zienswijze indienen op begroting blijft mogelijk: 
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. 
Bij de uiteindelijke behandeling van de conceptbegroting van de gemeenschappelijke regeling kan de 
gemeenteraad nog steeds haar zienswijze geven op de betreffende begroting en op deze wijze 
invloed uitoefenen. 
 
KANTTEKENINGEN 
1. Beperkt mogelijkheid tot eigen inbreng:  
Het aansluiten bij de gezamenlijke reactie beperkt de mogelijkheid tot een eigen inbreng richting de 
gemeenschappelijke regelingen. Besluitvorming in de gemeenschappelijke regelingen gaat bij 
meerderheid van stemmen. De individuele invloed van de gemeente Albrandswaard is hierdoor 
overigens zeer beperkt. 
 
FINANCIËN 
De voorgestelde indexeringspercentages passen binnen de begroting van de gemeente 
Albrandswaard. 
 
Het te hanteren indexeringspercentage is objectief bepaald aan de hand van de verwachte 
prijsmutatie (+1,25%) van het Bruto Binnenlands Product. Dit cijfer is vervolgens gecorrigeerd met de 
werkelijke indexeringscijfers van de afgelopen jaren en de additionele ombuigingen. Wanneer de 
gemeenschappelijke regelingen binnen de in de brief gestelde marge begroten, betekent dit een 
stijging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen van 0,50%.  
 
COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 
Het besluit van de raad moet uiterlijk 31 december 2013 te kennen worden gegeven aan de gemeente 
Vlaardingen, die de brief namens Albrandswaard aan de grote gemeenschappelijke regelingen zal 
verzenden. De gemeente Albrandswaard zal vervolgens een gelijkluidende brief aan het NRIJ en het 
SVHW zenden. Deelnemers aan de BAR organisatie hebben besloten / gaan besluiten het jaarlijks 
indexeringsadvies van de financiële werkgroep in beginsel niet te volgen, maar daarvoor een voorstel 
van het (algemeen) bestuur aan de gemeenteraden verwachten. 
 
 
BIJLAGEN 

  136502: concept indexeringsbrief gemeenschappelijke regelingen begroting 2015  
 

 
Poortugaal, 19 november 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,              De burgemeester, 
 
 
 
 

  

 
   
Hans Cats              drs. Hans-Christoph Wagner 
 


