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Uitleg indexatie jaarstukken 2016 en begroting
2018

Geacht college,
In de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2017 heb ik uitgelegd hoe de indexatie conform
de bij deze brief bijgesloten uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (ugr) in de jaarstukken
2016 en begroting 2018 is verwerkt. Conform mijn toezegging in die vergadering heb ik mijn uitleg
nog voor u in deze brief uiteengezet, zodat u kunt nalezen op basis waarvan het algemeen bestuur
de jaarstukken 2016 en begroting 2018 heeft vastgesteld.
1. Hoe zijn de uitgangspunten ontstaan
Op 27 juni 2008 heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio ingestemd met het voorstel om
de gemeentesecretaris van de gemeente Alkmaar te vragen voorstellen te ontwikkelen hoe om te
gaan met de toekomstige indexatie en compensatie van de gemeentelijke bijdrage. De
uitgangspunten, die naar aanleiding daarvan zijn opgesteld, zijn door de gemeenteraden, colleges
en de besturen van de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. De veiligheidsregio heeft de
uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen vastgesteld in de vergadering van het algemeen
bestuur van 29 juni 2012. De uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen zijn in werking
getreden met ingang van het begrotingsjaar 2013.
2. Wat zijn de artikelen in de uitgangspunten voor de loonindexatie voor de jaarstukken en begroting
Belangrijk uitgangspunt van de uitgangspunten is:
“Loon en prijs stijgingen is een autonome ontwikkeling waar de GR niets aan kan doen”.
Artikel 1.1 (ugr)
Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de cao gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen cao
ontwikkeling bekend is, wordt uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers
(CPB).
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Artikel 1.3 (ugr):
Bij afwijkingen van meer dan 0,5% van het % loonontwikkeling zowel positief als negatief wordt de
gemeentelijke bijdrage over het lopende jaar, na afloop van het jaar vastgesteld en verrekend met
de deelnemende gemeenten.
3. Loonindexatie jaarstukken 2016 conform uitgangspunten en de brief van de gemeenten 22
december 2016
In de jaarstukken 2016 is het volgende opgenomen over de verrekening loonindexatie 2016 met de
gemeenten conform artikel 1.3. (ugr) en de brief van de gemeenten van 22 december 2016:
“Conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen mag de hoger dan eerder verkregen
loonindexatie na afloop van het jaar in rekening worden gebracht bij de gemeenten. Dit is het verschil
tussen de werkelijke cao loonstijging 2016 minus de verlaagde pensioenpremie over 2016 2,9% (c.f.
brief 22 december 2016) en de eerder verkregen 0,5% loonindexatie 2016. De looncompensatie
2016 bedraagt € 657.535”.
4. Loonindexatie begroting 2018 conform uitgangspunten en de brief van de gemeenten 22 december
2016
In de begroting 2018 is het volgende opgenomen over de loonindexatie 2018 met de gemeenten
conform artikel 1.1. (ugr):
“De begroting 2018 is geïndexeerd met 3,02% op basis van de brief van de gemeenten (22 december
2016) bestaand uit 0,36% prijsindexatie en 2,66% loonindexatie. De loonindexatie is gebaseerd is
op de cao 2016 die loopt tot mei 2017 en de stijgende pensioenpremies 2017. Voor de mogelijke
stijging als gevolg van de nieuw af te sluiten cao is nog geen voorlopige indexatie meegenomen in
de brief van de gemeenten. Indien de loonindexatie als gevolg van de nieuw af te sluiten cao groter
is dan de 0,5%, wordt deze conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen verrekend
voor de jaren 2017 en verder”.
5. Principe akkoord nieuwe cao per juli 2017
Begin juli 2017 is een principe akkoord afgesloten. Hierin is afgesproken een loonindexatie van
3,25% over de periode 1 mei 2017 – 31 december 2018. In de gemeentelijke bijdrage van 2017 en
2018 is met deze cao stijging over de jaren 2017 en 2018 nog geen rekening gehouden. Wij zullen
deze conform de uitgangspunten verwerken in de jaarstukken 2017 en de begroting 2018.
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Mocht het bovenstaande tot vragen leiden, dan kunt u zich wenden tot de heer W. Koning,
concerncontroller (contactgegevens bovenaan de brief).
Met vriendelijke groet,

Koen Schuiling
Portefeuillehouder bedrijfsvoering Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

