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Onderwerp 
Indexering begroting 2016 gemeenschappelijke regelingen 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. In te stemmen met de inhoud en verzending van de indexeringsbrief gemeenschappelijke 
 regelingen 2016 door de gemeente Vlaardingen namens de gemeente Albrandswaard. 
2. In te stemmen met de indexeringsbrief aan de volgende gemeenschappelijke regelingen: 
a. het NRIJ; 
b. het SVHW. 
 
Inleiding 
Jaarlijks verstuurt de gemeente Vlaardingen aan de grote gemeenschappelijke regelingen in 
Rotterdam-Rijnmond en Goeree-Overflakkee, namens de gemeenten in die regio, een 
indexeringsbrief. Hierin is het maximaal toegestane nominale percentage opgenomen waarmee de 
gemeentelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling mogen worden geïndexeerd. In casu het 
jaar 2016. Bij de behandeling van de nota Verbonden Partijen op 11 april 2011 heeft u aangegeven 
voor verzendingen van de jaarlijkse indexeringsbrief hieraan uw voorafgaande toestemming te willen 
geven. 
De laatste jaren wordt voor de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen Natuur 
en Recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ) en Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en 
Waardebepaling (SVHW) een soortgelijke indexeringsbrief verzonden als door de gemeente 
Vlaardingen namens de Kring van Gemeentesecretarissen. 
 
De afgelopen jaren is twee keer een taakstellende bezuiniging van 5% aan gemeenschappelijke 
regelingen opgelegd. Het doel daarvan was dat verslechterende gemeentelijke financiën niet alleen 
voelbaar zouden zijn ‘binnen de stadhuizen’ maar dat gemeenschappelijke regelingen, als verlengd 
lokaal bestuur, ook hun bijdragen aan bezuinigingstaakstellingen zouden leveren. De Kring van 
Gemeentesecretarissen is van mening dat het zinvol is dat de financiën van gemeenschappelijke 
regelingen ‘meeademen’ met die van de gemeenten. Zij adviseert een kleine bestuurlijke werkgroep in 
het leven te roepen die de mogelijkheden hiervoor onderzoekt. Die werkgroep zou moeten bestaan uit 
een beperkt aantal bestuurders, aangevuld met één of twee gemeentesecretarissen en ondersteund 
door enkele financiële specialisten.  
Wij staan niet onwelwillend tegenover het onderzoek naar het ‘meeademen’ van de financiën van 
gemeenschappelijke regelingen met die van de gemeenten en mw. M.P.C. van Ginkel-van Maren 
bereid is bereid om aan dit onderzoek mee te werken. 
 
Beoogd effect 
Het doel van de gezamenlijke actie is het laten horen van een eenduidig geluid door alle deelnemende 
gemeenten aan de grote gemeenschappelijke regelingen. Een dergelijk eendrachtig geluid geeft het 
bestuur van een gemeenschappelijke regeling dan meer reden rekening te houden met de wensen 
van de deelnemers, dan wanneer een enkele gemeente hiertoe zou overgaan. 
 
Relatie met beleidskaders 
Niet van toepassing. 
 
  



Argumenten 
1.1 Er is sprake van een bestendige gedragslijn. De Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-
Rijnmond heeft 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 prijsstijgingen. De voorgestelde indexering van de begroting 2016 is conform de al jaren 
gehanteerde systematiek. 
1.2. Er is sprake van vaststaand beleid. De gehanteerde indexeringssystematiek is conform de 
uitgangspunten van de Nota Verbonden partijen die door de raad in 2011 is vastgesteld. 
 
Kanttekeningen 
Instemmen met de indexeringsbrief staat niet in de weg dat over de begroting 2016 van de 
desbetreffende gemeenschappelijke regeling een zienswijze kan worden ingebracht. Het aansluiten bij 
de gezamenlijke reactie beperkt wel de mogelijkheid tot een eigen inbreng. Besluitvorming in de 
gemeenschappelijke regelingen gaat bij meerderheid van stemmen. De individuele invloed van de 
gemeente Albrandswaard is hierdoor overigens zeer beperkt. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na toestemming van de gemeenteraad wordt de Kring van Gemeentesecretarissen bericht over het 
standpunt van de gemeente Albrandswaard over de indexeringsbrief gemeenschappelijke regelingen 
2016. Verder worden dan de indexeringsbrieven 2016 voor de gemeenschappelijke regelingen NRIJ 
en SVHW verstuurd. 
 
Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing. 
 
Financiën  
In de meerjarenraming 2016-2018 van Albrandswaard is rekening gehouden met een indexering van 
1% verhoging voor de jaarschijf 2016. Het indexeringspercentage voor loon- en prijsstijgingen van de 
begroting 2016 van gemeenschappelijke regelingen is berekend op een verlaging van 0,65% en past 
dus binnen het kader van de meerjarenraming van Albrandswaard. 
 
Juridische zaken 
Niet van toepassing. 
 
Duurzaamheid 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Raadsbesluit indexering gemeenschappelijke regelingen 2016; 
2. Indexeringsbrief gemeenschappelijke regelingen 2016; 
3. Indexeringsbrief 2016 NRIJ; 
4. Indexeringsbrief 2016 SVHW. 
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