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Geacht college,

Als bijlage bij deze brief treft u de brief aan die ik namens het financieel overleg van
gemeenten in Hollands-Midden heb verzonden aan onderstaande gemeenschappelijke
regelingen/openbare lichamen in Hollands-Midden:

.
¡
.
.
.
.
.

Veiligheidsregio Hollands-Midden
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
RegioHollands-Midden
OmgevingsdienstWest-Holland
Omgevingsdienst Midden-Holland
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg/GGD
Belastingsamenwerking Couwe-Rijnland

Deze aan de gemeenschappelijke regelingen verzonden brief bevat de "Financiële kaderstelling

voor de begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen in de regio HollandsMidden". Deze kaderstelling is in het bestuurlijk overleg van l0 november 2016 vastgesteld.
ln deze brief informeer ik u over de hoofdlijnen van de financiële kaderstelling voor 2018,
schets ik kort het proces dat tot de vaststelling van deze kaderstelling heeft geleid en geef ik
alvast de planning voor de eerstvolgende kaderstelling af.
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l. Ongewijzigde

voortzetting van de - m.i.v. begrotingen 2017 bijgestelde
financiële kaderstelling voor de begrotingen 2018.

2. De indexering voor 2018 bedraagt

- systematiek

van

1,3% (positieÐ

t.o.v. 2017.
De nacalculatie van de indexering voor 2017 (+0,4%) is hierin verwerkt.

3. Het gemeentefonds laat in de periode

20.l B-202'l o.b.v. de Septembercirculaire 20.l6

een gemat¡gde reële groei zien.
De uniforme taakstelling voor de GRen als aandeel in een mogelijk neerwaartse

ontwikkeling van het Gemeentefonds in 2018 bedraagt derhalve 0,0% t.o.v. 2017.

4,

De Algemene reserves van de gemeenschappelijke regelingen blijven gemaximeerd op de

standen

er 0l -01-2013 (inclusief resultaatbestemmin

2012)

ln de brief aan de gemeenschappelijke regelingen (met kenmerk 2016135627) is een verdere
verdere uitwerking en toelichting op de kaderstelling 2018 opgenomen.
Uitgangspunten en proces kaderstelling 2018
Met de "Financiële kaderstelling" hebben de gemeenten in Hollands-Midden sinds 2010 een
instrument om hun bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen jaarlijks op een vaste wijze
aan te passen aan de inflatie en aan de veranderingen in hun eigen financiële situatie ten
gevolge van rijksbezuinigingen.
Eind 2015 is de financiële kaderstelling op haar uitwerking geëvalueerd. Het instrument is
toen met ingang van de kaderstelling voor de begrotingen 20ì 7 op twee punten bijgesteld:

.

Meer financiéle rust

Om meer financiële rust in de relatie met de gemeenschappelijke regelingen te krijgen is
voor het moment waarop van de gemeenschappelijke regelingen een bijdrage aan
bezuinigingen door het Rijk wordt gevraagd een drempelpercentage ingevoerd. Pas bij een
gemiddelde krimp over 4 jaar vanaf circa 2% per jaar wordt een taakstellingspercentage
vastgesteld.

.

Cezamenfik trap-af betekent niet gezamenlijk trap-op
De financiële kaderstelling is er - naast de uniforme toekenning van prijsindexatie - op
gericht om gemeenschappelijke regelingen op een uniforme manier te laten bijdragen aan
het opvangen van bezuinigingen door het Rijk. Een reëel groeiend Cemeentefonds betekent
echter niet dat de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen automatisch opwaarts
worden bijgesteld. Expliciet is gesteld dat opwaartse bijstellingen van bijdragen aan
gemeenschappelijke regelingen buiten de scope van dit instrument vallen.

Op basis van deze recent bijgestelde kaderstelling heeft de ambtelijke werkgroep op basis van
de cijfers in de Septembercirculaire 2016 het indexcijfer en taakstellingspercentage voor de
begrotingen voor 20.l8 berekend en ter vaststelling voorgelegd aan de bestuurlijke
klankbordgroep.
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Bespreki ng bestuu rl'rjke klan kbordg roep

De bestuurlijke klankbordgroep heeft deze kaderstelling voor 20.l8 in haar overleg op

l0

november 2016 besproken en vastgesteld.

Ten aanzien van artikel l4 van de kaderstelling, waarin de algemene reserves van de
gemeenschappelijke regelingen in beginsel worden gemaximeerd op de standen per 0l-0120'l3, merkt de bestuurlijke klankbordgroep op dat deze strikte koppeling als achterhaald kan
worden beschouwd.
De bestuurlijke klankbordgroep geeft als ontwikkelingsrichting voor de kaderstelling voor
20'l9 mee, dat deze strikte koppeling met 20.l3 zalworden losgelaten.
De gedachten gaan uit naar een koppeling met de gehanteerde risicobeheersingssystematiek
en de hieruit voortvloeiende behoefte aan weerstandscapaciteit, gebaseerd op een daartoe te
nemen besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
Komend jaar zal deze gedachtengang in de voorbereiding van de kaderstelling voor 2019
nader worden uitgewerkt.
Pfanning kaderstellin g 201 9
Het streven is om de financiële kaderstelling voor de begrotingen voor 2019 uiterlijk
30 november 20.l 7 vast te stellen en te communiceren. Om dit te bereiken zullen begin
september 2017 de benodigde ambtelijke en bestuurlijke overleggen, die daarvoor nodig zijn,
worden ingepland
Met vriendelijke groet

namens het financi

ge

n in Hollands-Midden,

M.H. du
nanc iën van Alphen aan den Rijn
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