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Geacht bestuur.
Binnenkort start u met het opstellen van de begroting 2019 van uw gemeenschappelijke regeling
(GR). Conform de uniforme afspraken over loon- en prijsindexering zoals opgenomen in de
uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen informeren wij u over de uitgangspunten 2019.
Uitgangspunten 2019
Voor de volledigheid nemen we de uitgangspunten voor de indexering van loon en prijs volgens de
eerder vastgestelde gedrags-/richtlijn hieronder op:
1.
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).
2.
Voor de prijsontwikkeling wordt uitgegaan van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands
Product (CPB).
Loonindexatie 2019
Op 4 juli 2017 is de cao gemeenten definitief geworden. Deze cao heeft een looptijd tot 1 januari
2019. Omdat ook het CBP nog geen uitspraak heeft gedaan over de loonontwikkeling 2019 is voor de
bepaling van loonindexatie gebruik gemaakt van prijs overheidsconsumptie, beloning
overheidswerknemers uit de middellange termijn verkenning (na regeerakkoord) d.d. 27 oktober 2017
(bron: https://www.cpb.nl/cijfer/actualisatie-middellangetermijnverkenning-2018-2021-verwerkingregeerakkoord). Volgens deze recente raming bedraagt de loonindexatie 3,6%.
Prijsindexatie 2019
Op het moment van schrijven heeft het CPB nog geen uitspraak gedaan over de prijsontwikkeling
voor het jaar 2019. Voor de bepaling van prijsindexatie is daarom gebruik gemaakt van de
prijsmutatie bruto binnenlands product uit de middellange termijn verkenning (na regeerakkoord) d.d.
27 oktober 2017. Volgens deze recente raming bedraagt de prijsindexatie 2,
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Effect cao gemeenteambtenaren op indexatie deelnemersbijdrage 2019
Conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen worden eventuele afwijkingen in de
loonindexatie groter dan 0,5% na afloop van het begrotingsjaar verrekend.
Op 4 juli 2017 is de cao gemeenteambtenaren afgesloten.
Over 2017 bedraagt de werkelijke loonindexatie 1,4%' . In de indexatiebrief 2017 is gerekend met een
percentage loonindexatie van 2,2%. Het verschil tussen deze de werkelijke loonindexatie en de
indexatiebrief is derhalve 0,8% (teveel).
Over 2018 bedraagt de werkelijke loonindexatie 1,5%. In de indexatiebrief 2018 is gerekend met een
percentage loonindexatie van 0,4%. Het verschil tussen de werkelijke loonindexatie en de
indexatiebrief is derhalve 1,1% (tekort).
Over 2017 en 2018 heeft u per saldo nog recht op een aanvullende loonindexatie van 0,3%.
Indexatie deelnemersbijdrage 2019
De toe te passen indexering heeft betrekking op de deelnemersbijdrage. De verhouding tussen loonen prijsgevoelige componenten is hierbij van belang.
Uitgaande van de verhouding 70/30 tussen loon- en prijsgevoelige elementen stijgt de
deelnemersbijdrage, daarbij ook rekening houdend met het structurele effect van de cao
gemeenteambtenaren voor 2019, met 3,54% ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2018 (70% x
(3,60% + 0,3%) + 30% x 2,7%).
Wij vragen u om in uw kadernota uw indexatiepercentage duidelijk op te nemen.
In het bestuurlijk overleg van 21 december hebben de bestuurders tevens gesproken over de wijze
waarop de indexatie en nacalculatie van de deelnemersbijdrage plaatsvindt.
Geconstateerd is dat er behoefte bestaat aan een vereenvoudiging van de systematiek met als doel
te komen tot een eenduidige methodiek en eventuele verrekening vanuit een inhoudelijke discussie.
Het bestuurlijk overleg heeft aan de regionale proces- en regiegroep gevraagd om op korte termijn
met een voorstel hiertoe te komen.
Wij sturen een afschrift van deze brief naar de deelnemende gemeenten en de Provincie Noord
Holland met het verzoek aan de colleges om dit bestuurlijk voorstel als uitgangspunt in de eigen
kadernota op te nemen.
MeWriendelijke groej,
bestuurd'

iroep gemeenschappelijke regelingen,

JC.

Ben Blonk,
^«-s^vetRouder gemeente Schagen

1 Met de stijging van de pensioenpremies 2017 is reeds rekening gehouden bij de bepaling
van de indexatie 2018.

