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Brief GR indexatie 2018

aþoz-2017

Geachte besturen van gemeenschappelijke regelingen,

rl januari il. is er een bestuurfijk overleg geweest tussen de gemeenten Hoorn, Den Helder, Schagen,
Hollands Kroon, Medernblik, Heerhugowaard en Alkmaar. Tijdens dit overleg is gesproken over de
indexatie 2018 voor de gemeenteschappelijke regelingen. Het voorstel dat de adviesgroep
gemeenschappelijke regelingen heeft voorbereid komt uitap 3,A2%verhoging van de gemeentelijke
bijdrage.
Op

ln algemene zin onderschrijven de aanwezige bestuurders de noodzaak tot indexatie bij de
gemeenschappelijke regelingen. Wij hebben de gemeenten in de regio Noord-Holland Noord gevraagd
om een besluit te nemen over de 3,O2% indexatie. Het verslag van het overleg is als bijlage bij deze brief
gevoegd,

Meerjorige afsprøken
Verder hebben wij uitgesproken dat het noodzakelijk is om meerjarige afspraken te maken met de
gemeenschappelijke regelingen. De bestuursopdracht uit 2014 vormt hiervoor de basis. Deze opdracht
wordt door de bestuurlijk opdrachtgevers de Jong (Hoorn), Haitsma (Den Helder) en Ðijkman {Alkmaar} in
2017 met nieuwe energie opgepakt, om te zorgen dat ervoor het eind van het jaar een eerste resultaat
ligt.
Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenten
Alkmaar.
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Procesafspra ken komende jaren
De bestuurders willen voor de komende jaren eerst een bestuurlijk overleg hebben (begin
december), voordat er een brief rÌchting gemeenschappelíjke regelingen gestuurd wordt. Deze brief
wordt niet meer verstuurd narnens de ambteliike adviesgroep. De gemeente Alkmaar verstuurd de
brief naar de drie grote gemeenschappelijke regelingen en de deelnemende gemeenten. De drie
centrumgemeenten Hoorn, Alkmaar en Den Helder sturen vervolgens de brief naar de overíge

regionale GR'en.
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wordt even teruggekeken op de afgelopen periode. Wethouder de Jong geeft aan dat het
moeizaam is verlopen tussen de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers. €r was geên
Er

overeenstemming over de aanvliegroute van de opdracht.
Dit heeft ertoe geleid dat wouter Slob als ambtelijk opdrachtgever zich heeft teruggetrokken. Er
wordt gezocht naar een vervanger(binnen West-Friesland) die naast Joost den Hertog met de
opdracht aan de slag gaat.
De drie bestuurders de Jong, Dijkman en Haitsma willen vooral inzetten op gesprekken met AB/DB
over de inhoudelijke kant GR, met drie financíèle scenario's als vertrekpunt.

Eind van het jaar moet er een eerste resultaat liggen.

Wouter licht toe dat er nog twee andere projecten zijn: governance {zie ook bijeenkomst 30
november jongstleden onder de vleugel van provincie) en informatievoorzíeníng (traject vanuit de
griffíe)' De proces- en regiegroep zorgt ambtelijk voor overleg, eenheid en afstemming en is
gebaseerd op veel energie en creativiteit.

