Regietafel Noord-Holland Noord
Begin 2018 is de Regietafel opgericht. Het doel is: de samenwerking tussen alle betrokkenen bij de
gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord beter te laten functioneren.
Het gaat om zowel het vergroten van de grip als het begrip.
De Regietafel wordt gevormd door deelnemers uit en namens de regio’s Alkmaar, de Noordkop en
Westfriesland. De tafel bestaat uit drie burgemeesters, drie griffiers, drie gemeentesecretarissen
en drie directeuren van gemeenschappelijke organisaties. Alle deelnemers hebben de taak om bij
te dragen aan verbeteringen.
Daarnaast hebben zij óók de verantwoordelijkheid om hun collega-bestuurders, griffies,
secretarissen en medewerkers te polsen en mee te nemen in de stappen die worden gezet.

Besluit Informatievoorziening
De aanleiding voor de oprichting van de Regietafel was de wens een goede start te maken met de
gezamenlijke uitvoering van het besluit Informatievoorziening. Dit besluit is door de raden van 18
gemeenten in Noord-Holland Noord genomen.
Doel van dit besluit: de informatievoorziening van gemeenschappelijke regelingen (hierna: GR-en)
aan gemeenteraden te verbeteren. Eén van de punten in dit besluit is de introductie van een
zienswijzeprocedure op de Kadernota. Dit is het document waarin op hoofdlijnen het beleid en de
financiële kaders worden beschreven in een meerjarig perspectief. Hierdoor worden de
gemeenteraadsleden meer aan de voorkant betrokken bij de te maken beleidskeuzes en de
financiële kaders voor de uitvoering van dit beleid.

Format Kadernota + Spoorboekje
Om deze zienswijzeprocedure goed te laten verlopen, heeft de Regietafel een spoorboekje en een
format voor de kadernota ontwikkeld. Daarbij zijn bestuurders, griffiers en medewerkers van zowel
gemeentelijke als gemeenschappelijke organisaties betrokken geweest.
Het format voor de kadernota past bij de behoefte vanuit de gemeenteraden: sturen aan de
voorkant op hoofdlijnen. Om het werk van eenieder zo veel mogelijk te vergemakkelijken
èn te beperken, wordt binnen alle gemeenschappelijke regelingen gewerkt met ditzelfde format.
Hiermee wordt het voor alle betrokkenen veel overzichtelijker. De kadernota 2020 is de eerste die
volgens dit concept zal worden opgesteld. Deze wordt medio december 2018 door de DB’s van de
GR-en aangeboden aan de raden voor een zienswijzeprocedure. Op de achterpagina van deze
publicatie vindt u het “Spoorboekje Financiële stukken”, waarin wordt aangegeven wie er wanneer
aan zet is.

Financiële uitgangspunten
Controllers en adviseurs van zowel de gemeenten als de gemeenschappelijke organisaties hebben
een nieuw concept Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) opgesteld.
Dit op initiatief van de Regietafel. Doel hiervan is stroomlijning en versimpeling.
Het concept FUGR wordt in het eerste kwartaal van 2019 ter vaststelling voorgelegd aan de 17
gemeenteraden van NoordHolland Noord en aan de Provincie Noord-Holland. Deze regeling
vervangt de huidige regeling uit 2012 en is gemoderniseerd en vereenvoudigd. Zo hanteren we
voortaan vaste uitgangspunten voor het indexcijfer voor loon -en prijsontwikkelingen.
Vooruitlopend op de vaststelling ervan in de gemeenteraden heeft de Regietafel aan de DB’s van de
GR-en gevraagd om het indexcijfer nu al te gebruiken. Het was nodig voor de kadernota 2020 en
de begroting 2020 die in november 2018 zijn opgesteld.
Concreet gaat het om de volgende uitgangspunten:
1. Voor het prijsindexcijfer gaan we uit van de prijsontwikkeling van de Prijs Bruto Binnenlands
Product zoals opgenomen in de meest recente middellange termijnverkenning van het CPB
die uiterlijk per peildatum 1 november 2018 beschikbaar is.
2. Voor het loonindexcijfer gaan we uit van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen CAO
ontwikkeling bekend is, gaan we uit van de Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers zoals

opgenomen in de meest recente middellange termijnverkenning van het CPB die uiterlijk per
peildatum 1 november 2018 bekend is.
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