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Onderwerp
Indexering begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen.
Geadviseerde beslissing raad
1. In te stemmen met de inhoud van de brief van gemeente Capelle aan den IJssel aan de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Openbare Gezondheidszorg-Rotterdam Rijnmond
(OGZ-RR), Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) en de GR Jeugdhulp Rijnmond
(GRJR), over de indexering Begroting 2019.
2. In te stemmen met de indexeringsbrief 2019 aan:
a) het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW);
b) het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ).
Inleiding
De gemeenschappelijke regelingen (GR’en) stellen in het eerste kwartaal hun begroting op voor het
komende boekjaar. Om als deelnemer financiële sturing te geven aan het opstellen van die begroting is
het wenselijk om in ieder geval vooraf aan te geven in welke mate zij hun bestaande beleid mogen
indexeren. Voor een aantal GR’en wordt daarvoor jaarlijks een indexeringsbrief, namens de gemeenten
in regio Rotterdam-Rijnmond en Goeree-Overflakkee, door gemeente Capelle aan den IJssel verstuurd.
De Kring van Gemeentesecretarissen bereidt dit voor, en laat deze brief opstellen. In de indexeringsbrief
is het maximaal toegestane percentage opgenomen waarmee de gemeentelijke bijdrage aan de GR in de
komende begroting mag worden geïndexeerd. Het indexeringspercentage daarvan is gebaseerd op de
prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (pBBP) met peildatum de septembercirculaire 2017
van het gemeentefonds. Voor het jaar 2019 komt de berekening uit op 2,6%.
Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel verzoeken in de memo om de opvatting over
de indexeringsbrief voor de Begroting 2019 van de betreffende gemeenschappelijke regelingen vóór 31
december 2017 per mail kenbaar te maken. Omdat deze termijn niet gehaald is, is afgestemd dat dit
begin februari kenbaar gemaakt wordt.
Beoogd effect
Vooraf aan het opstellen van de begrotingen van de GR’en worden financiële kaders opgesteld voor de
indexering van bestaand beleid.
Daarnaast ontstaat, door gezamenlijk op te trekken met alle deelnemende gemeenten, een eenduidige
benadering richting de VRR, OGZ-RR, DCMR en GRJR. Een dergelijk eendracht geeft het bestuur van
een gemeenschappelijke regeling meer reden om rekening te houden met de wensen van de
deelnemers, dan wanneer een enkele gemeente hiertoe zou overgaan.
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Argumenten
1.1 Het berekende indexeringspercentage dat voor de begroting 2019 gebruikt moet worden is conform
de geldende berekeningssystematiek.
Er is binnen de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond en Goeree-Overflakkee een
berekeningssystematiek afgesproken om gemeenschappelijke regelingen te compenseren voor hun loonen kostenstijgingen van bestaand beleid. Dit is een bestendige gedragslijn.
1.2 De mogelijkheid blijft bestaan om over andere aspecten van de begroting 2019 van de betreffende
gemeenschappelijke regeling een zienswijze in te brengen.
Nieuwe activiteiten en/of nieuw beleid dient immers afzonderlijk zichtbaar gemaakt te worden in de
begroting en aan de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd.
Kanttekeningen
1.1 De gemeente committeert zich hiermee aan het genoemde indexeringspercentage uit de brief.
De GR’en dienen in het eerste kwartaal van 2018 hun begrotingen 2019 op te stellen. Om sturing te
geven is het dan ook wenselijk dat de deelnemende gemeenten vooraf een indexeringspercentage en/of
financieel kader meegeven.
Overleg gevoerd met
Dit voorstel is afgestemd met de portefeuillehouder Financiën.
Uitvoering/vervolgstappen
Het raadsbesluit over de indexeringsbrief wordt aan de voorzitter van de financiële werkgroep
gemeenschappelijke regelingen bekend gemaakt. De voorzitter van de werkgroep is al op de hoogte
gebracht dat Albrandswaard begin februari 2018 reageert. Het college van Capelle aan den IJssel
verstuurt vervolgens de indexeringsbrief naar de gemeenschappelijke regelingen.
De indexeringsbrieven aan het SVHW en NRIJ worden rechtstreeks vanuit gemeente Albrandswaard
verzonden.
Financiën
In de meerjarenraming 2019-2021 van de begroting 2018 Albrandswaard is rekening gehouden met een
indexering voor de jaarschijf 2019 van 1,4%. Dit is gebaseerd op het centraal economisch plan 2017 van
het CPB (geharmoniseerde consumentenprijsindex). Bij het opstellen van de kaderbrief 2019 wordt dit
weer geactualiseerd en worden de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2019 integraal
voorgelegd. De actualisatie is uiteraard een momentopname en afhankelijk van economische
omstandigheden en uitwerking van de plannen van het Rijk (regeerakkoord Rutte III).
De uitkomst van 2,6% wijkt af van 1,4%. Dit komt uiteraard door de verschillende momentopnames
waarop de percentages zijn gestoeld, maar ook door de berekeningssystematiek. In de systematiek voor
GR’en zit voor het verleden een verrekening tussen de werkelijke indexatie en toegestane indexatie
vanuit de indexeringsbrieven (zie bijlagen voor systematiek).
Gemeenten worden gecompenseerd voor loon- en prijsontwikkelingen vanuit het accres van de
algemene uitkering en de integratie-uitkering sociaal domein (gemeentefonds). Vanaf 2020 zullen
gemeenten overigens ook uit het accres de volume en nominale ontwikkelingen (lonen en prijzen) van het
sociaal domein moeten bekostigen. Dit komt omdat de integratie-uitkering geïntegreerd wordt in de
algemene uitkering.
Het budgettaire verschil tussen 2,6% en de 1,4% in de begroting 2019 bedraagt afgerond € 50.000. Ter
dekking wordt het accres van de algemene uitkering en de integratie-uitkering sociaal domein ingezet. De
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dekking vanuit de integratie-uitkering sociaal domein betreft enkel de indexering 2019 van de GR
Jeugdhulp Rijnmond.
In de kaderbrief 2019 wordt het percentage van 2,6% voor GR’en verwerkt als financieel kader. Met
uitzondering van de GR-BAR waar separate afspraken voor gelden.
De Haaglandgemeenten hebben een kaderbrief gestuurd voor de begroting 2019 van de MRDH
gestuurd. De gemeente Albrandswaard is niet betrokken bij de indexeringsbrief voor de MRDH en is voor
zienswijze op de begroting 2019 niet aan de inhoud van die brief gebonden. Ter kennisgeving is in de
bijlage de indexeringsbrief begroting 2019 MRDH toegevoegd.
Bijlagen/ter inzage liggende stukken
1305827
Indexeringsbrief gemeenschappelijke regelingen 2019 met begeleidend Memo;
1305861
Indexeringsbrief 2019 NRIJ
1305832
Indexeringsbrief 2019 SVHW
1305831
Indexeringsbrief begroting 2019 MRDH

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner
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