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Zoals gebruikelijk informeren wij u over het trendpercentage dat u moet gebruiken bij de opstelling van 
uw begroting voor 2017. 
 
Indexeringspercentage voor 2017 
 
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 (pBBP), zoals vermeld in de septembercirculaire Gemeentefonds 2015. Dat is voor 2017: 0,5% 
(zie bladzijde 7 en 32). Bron van deze index is de Macro Economische Verkenning 2016. 
 
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 0,5 correcties 
aangebracht. Deze herziene percentages zijn ook opgenomen in de septembercirculaire 2015. 
 
Het beeld voor 2017 ziet er als volgt uit: 
 

 Percentage BBP voor 2017      0,50%  +/+ 

 Doorwerking ontwikkelingen 2016 
o In indexeringsbrief 2016 afgegeven per- 

centage excl. doorwerking eerdere jaren 0,75% +/+ 
o Raming in septembercirculaire 2015  1,00% +/+ 
o Te laag afgegeven en dus te corrigeren    0,25% +/+ 

 Doorwerking ontwikkelingen 2015 
o In indexeringsbrief 2016 afgegeven per- 

centage     1,25% +/+ 
o Raming in septembercirculaire 2015  0,80% +/+ 
o Te hoog afgegeven en dus te corrigeren   0,45% -/- 

  



 
 

 Doorwerking ontwikkelingen 2014 
o In indexeringsbrief 2016 afgegeven per- 

centage     0,50% +/+ 
o Raming in septembercirculaire 2015  0,80% +/+ 
o Te laag afgegeven en dus te corrigeren    0,30% +/+ 

 

 Indexeringspercentage gemeentelijke bijdrage voor 2017  0,60% +/+ 
 
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. U mag er niet vanuit gaan dat in eerdere jaren opgenomen 
accressen voor latere jaarschijven automatisch tot ongewijzigd beleid worden gerekend. Dergelijke 
accressen zullen dus goed moeten worden toegelicht, net als geheel nieuwe voorstellen. Wij verzoeken u 
bij het opstellen van de begroting 2017 met het bovenstaande rekening te houden. 
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