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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Indexering begroting 2018 gemeenschappelijke regelingen. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. In te stemmen met de inhoud en verzending door de gemeente Capelle aan den IJssel namens de 
gemeente Albrandswaard van de brief aan gemeenschappelijke regelingen over indexering Begroting 
2018. 
2. In te stemmen met de indexeringsbrief 2018 aan de volgende gemeenschappelijke regelingen: 
a. het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) 
b. het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). 
 
Inleiding 
Jaarlijks wordt een indexeringsbrief verstuurd aan de grote gemeenschappelijke regelingen in Rotterdam-
Rijnmond en Goeree-Overflakkee door de pen voerende gemeente, namens de gemeenten in die regio. 
De pen voerende gemeente is Capelle aan den IJssel. 
In de indexeringsbrief is het maximaal toegestane nominale percentage opgenomen waarmee de 
gemeentelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling mogen worden geïndexeerd voor het jaar 
2018. Het gaat om de volgende GR’en: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Openbare Gezondheids 
Zorg-Rotterdam Rijnmond, Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond en de Gemeenschappelijke Regeling 
Jeugdhulp Rijnmond. De indexeringsbrief is met een begeleidende memo aan de colleges van 
burgemeester en wethouders aangeboden. De financiële werkgroep die door de Kring van 
Gemeentesecretarissen is ingesteld adviseert de Kring jaarlijks over het indexeringspercentage. Voor de 
begroting 2018 komt dit uit op een verhoging van de gemeentelijke bijdragen met 0,1%. 
Het indexeringspercentage is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product 
(pBBP) in de septembercirculaire 2016 van het gemeentefonds. Het Rijk constateert in die circulaire dat 
na onderzoek deze index nog steeds bruikbaar. De Kring van Gemeentesecretarissen heeft de methode 
van indexering voor gemeenschappelijke regelingen ook onderzocht en komt ook tot de conclusie dat het 
pBBP nog steeds bruikbaar is. 
 
De laatste jaren wordt voor de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen NRIJ en 
SVHW een soortgelijke indexeringsbrief verzonden als door de gemeente Capelle aan den IJssel namens 
de Kring van Gemeentesecretarissen.  
 
Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel verzoeken in de memo om de opvatting over 
de indexeringsbrief voor de Begroting 2018 van gemeenschappelijke regelingen uiterlijk vóór 31 januari 
2017 per mail kenbaar te maken. 
 
De indexeringsbrief voor de bijdrage 2018 aan de grote gemeenschappelijke regelingen in het 
Rijnmondgebied is niet van toepassing op de MRDH.  
In de kaderbrief voor de begroting 2018 van de MRDH is een andere indexeringsgrondslag opgenomen 
dan voor 2017 toegepast: een afzonderlijke index van de loonkosten en een afzonderlijke index voor de 
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materiële kosten. Voor 2018 betekent dit een verhoging van de inwonerbijdrage van 1,0% voor het 
loondeel en 0,6% voor de overige lasten. Omdat de gemeente Albrandswaard niet is betrokken bij de 
indexeringsbrief voor de MRDH is de gemeente Albrandswaard voor de zienswijze op de begroting 2018 
van de MRDH niet aan de inhoud van deze brief gebonden. 
 
De indexeringsbrief van het college van Capelle aan den IJssel is ook niet van toepassing op de BAR-
organisatie. Het is staand beleid dat de begroting van de BAR-organisatie voor prijsstijgingen van de 
overige kosten normaliter wordt gebaseerd op de prognose van het CPB (Centraal Economisch Plan 
maart 2016), prijzen overheidsconsumptie. 
 
Beoogd effect 
Het doel van de gezamenlijke actie is een eenduidige benadering van alle deelnemende gemeenten aan 
de grote gemeenschappelijke regelingen. Een dergelijk eendracht 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 voorgestelde indexering van de begroting 2018 is 
conform de al jaren gehanteerde systematiek. 
 
2.1 Het indexeringspercentage dat door de financiële werkgroep gemeenschappelijke regelingen is 
berekend kan ook op de begroting 2018 van het NRIJ en het SVHW worden toegepast. Het college van 
de gemeente Capelle aan den IJssel stuurt alleen een brief naar gemeenschappelijke regelingen die voor 
alle Rijnmondgemeenten werkzaam zijn.  
 
Kanttekeningen 
1.1 Instemmen met de indexeringsbrief staat niet in de weg dat over andere aspecten van de begroting 
2018 van de desbetreffende gemeenschappelijke regelingen een zienswijze kan worden ingebracht. 
 
2.1b Omdat de brief aan de SVHW niet vanuit een gemeenschappelijkheid van de deelnemende 
gemeenten (Hoeksche Waard) wordt verstuurd is deze brief niet kaderstellend van aard. Het 
Albrandswaardse standpunt over de toepassing van de index wordt medegedeeld. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Het besluit van de raad over de indexeringsbrief wordt aan de voorzitter van de financiële werkgroep 
gemeenschappelijke regelingen bekend gemaakt. Het college van Capelle aan den IJssel verstuurt 
vervolgens de indexeringsbrief naar de gemeenschappelijke regelingen die dit aangaat. 
De indexeringsbrieven aan het NRIJ en het SVHW worden rechtstreeks vanuit Albrandswaard 
verzonden. 
 
Financiën  
In de meerjarenraming 2018-2020 van Albrandswaard is rekening gehouden met een indexering voor de 
jaarschijf 2018 van 1%. De voorgestelde verhoging van 0,1% past dus binnen de uitgangspunten voor de 
gemeentebegroting 2018. De door de Haaglandgemeenten aangegeven indexering voor de begroting 
2018 van de MRDH past ook binnen de financiële kaders voor de begroting 2018 van Albrandswaard. 
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Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1667883 Indexeringsbrief gemeenschappelijke regelingen 2018 met begeleidend Memo; 
1170492 Indexeringsbrief 2018 NRIJ 
1170527 Indexeringsbrief 2018 SVHW 
1174665 Indexeringsbrief begroting 2018 MRDH 
 
Poortugaal, 17 januari 2017 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


