
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden 
T.a.v. wethouder Mr. M. (Michiel) Bunnik 

Onderwerp
 
Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2020
 

Geachte heer Bunnik,
 

Beste Michiel, 


Woensdag 5 december jl. hebben wij, Cornelis Visser (burgemeester Katwijk en portefeuillehouder 

Middelen in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden) en Ernst Breider 

(Concerncontroller VRHM) van een vertegenwoordiging van het Financieel overleg van gemeenten in 

Hollands-Midden een toelichting gekregen op de brief over de financiële kaderstelling 

gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2020. Vanuit het Financieel 

overleg waren aanwezig Michiel Bunnik (wethouder Gouda), Ria Boere (wethouder Krimpenerwaard), 

Liesbeth Bloemen (burgemeester Zoeterwoude) en Hans Smit (adviseur Middelen & Control Leiden). 


De brief was al ondertekend en werd die dag verstuurd. Ik heb onze teleurstelling uitgesproken dat 

niet voorshands, zoals ons verzoek was, op ambtelijk niveau hierover is overlegd.
 
Ik heb in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de VRHM van 13 december jl. verslag gedaan 

van het gesprek van 5 december en de inhoud van de brief. 


De reactie van het DB van de VRHM was positief over het hanteren van een loonindex en een 

materiële (prijs)index. Dit om recht te doen aan het verschil in aandeel van de personele en materiële 

lasten in de begrotingen van de individuele gemeenschappelijke regelingen. De wijziging van de 

indexerinqsgrondslaq in de financiële kaderstelling van BBP naar beloning voor werknemers en netto 

materieel indexering is echter een andere dan voorgesteld door de controllers van de 

gemeenschappelijke regelingen, namelijk loonvoet sector overheid en nationale 

consumentenprijsindex (cpi). 


Het DB van de VRHM heeft grote bedenkingen bij het feit dat met ingang van de begroting 2020 de 

nacalculatie van de indexering van het voorgaand jaar vervalt. Naar de mening van het DB van de 

VRHM is een reële raming van vooral de personele lasten in de begroting gezien de hoge eisen van 

de bonden en snel stijgende pensioenlasten ingewikkeld. De VRHM volgt hierin de landelijke 

afspraken. Doel blijft het beperken van het risico van een (te grote) afwijking van de werkelijke loon- 

en prijsontwikkeling in de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de
 
toegepaste indexatie. Het toepassen van nacalculatie is naar de mening van het DB van de VRHM 

daarbij een noodzakelijk instrument.  


Intussen heeft de RDOG in haar concept Kadernota 2020 de indexeringsmethodiek zoals voorgesteld 

door de controllers van de Gemeenschappelijke regelingen toegepast.  


Ik heb afstemming gezocht met de bestuurlijke portefeuillehouders van de overige 

gemeenschappelijke regelingen; Nanning Mol (Holland Rijnland), Bert Bening (Omgevingsdienst 

Midden-Holland) en Yvonne Peters (Omgevingsdienst West-Holland). Allen uiten hun bezwaar tegen 

de indexeringsmethodiek zoals voorgesteld in de Financiële kaderstelling en hebben voorkeur voor de 

indexeringsmethodiek zoals voorgesteld door de controllers van de gemeenschappelijke regelingen. 

Ook het DB van de VRHM wenst hieraan vast te houden.  


Namens de collega portefeuillehouders van bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen vragen 

wij aan het Financieel overleg de voorgestelde indices en het besluit tot het vervallen van de 

nacalculatie te heroverwegen. 


Cornelis Visser, portefeuillehouder Middelen DB VRHM 



