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 Kadernota begroting 2017 
 

 

Op grond van artikel 4 van de Financiële verordening biedt het dagelijks bestuur een nota aan ter vaststelling door 

het algemeen bestuur met een voorstel voor de (financiële) kaders van de ontwerpbegroting 2017. 

In de bijlage bij deze Kadernota is de concept-kaderstelling opgenomen die geldt voor gemeenschappelijke 

regelingen in de regio Hollands Midden opgenomen, inclusief de reactie van SP71 hierop1. 

 

De (financiële) kaders voor de ontwerpbegroting 2017 betreffen: 

 

1) Indexering 

Een indexering toe te passen op de bijdragen die gemeenten betalen op basis van de meerjarenraming zoals 

opgenomen in de Begroting 2016. Deze indexering bestaat uit twee elementen: 

a) Een indexering van 0,75% over de materiële budgetten (dit percentage is afgeleid van de in het Algemeen 

financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands Midden opgenomen indexering). 

b) Een indexering over de personele budgetten, waarvan de omvang afhankelijk is van de reële loonkosten-

ontwikkeling op grond van cao-afspraken, of een zo goed mogelijke inschatting daarvan.  

 

2) Zienswijzen bij Begroting 2016 

Bij de behandeling van de Begroting 2016 in de gemeenteraden zijn besluiten over de zienswijzen genomen. Alle 

gemeenten hebben besloten positief te adviseren danwel in te stemmen met de ontwerpbegroting 2016. Bij deze 

zienswijzen zijn geen concrete aanwijzingen opgenomen voor de begroting 2017. 

 

3) Strategische kader 2016-2020 

In december 2015 wordt het Strategisch kader SP71 voor de periode 2016-2020 opgesteld. In de begroting 2017 

                                                             

1 Aangezien het Bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen op 10 december 2015 

besluit over deze financiële kaderstelling, d.w.z. ná de bespreking in het dagelijks bestuur SP71, heeft het dagelijks 

bestuur SP71 het advies van de ambtelijke werkgroep financiële kaderstelling als uitgangspunt genomen. 
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zal in een apart hoofdstuk nader op de uitwerking van dit strategisch kader worden ingegaan, zowel voor wat 

betreft de meerjarige doelstellingen als de eventuele meerjarige financiële effecten. 

 

4) Nieuwe algemene verdeelsleutel 

Bij het opstellen van de leveringscontracten 2016 is de algemene verdeelsleutel bijgesteld. Deze bijstelling heeft 

geen directe financiële gevolgen voor de bijdragen van de gemeenten. De algemene verdeelsleutel wordt 

gehanteerd bij een deel van de collectieve producten (waaronder basisdiensten, algemene kosten en de kosten 

voor de bedrijfsvoering van de eigen SP71-organisatie) en wordt opgenomen in de begroting 2017. 

 

5) Majeure financiële ontwikkelingen 

Van de volgende ontwikkelingen zullen de financiële effecten worden meegenomen in de begroting 2017.2 

a) Dienstverlening aan derden. 

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het contract met de BSGR beëindigd, en wordt de Gevulei in de huidige vorm 

opgeheven. Holland Rijnland is voornemens om haar bedrijfsvoeringstaken gefaseerd uit te besteden aan 

Servicepunt71 vanaf eind 2015.  

b) Boventalligheid/mobiliteit.  

De meerjarige consequenties van het mobiliteitsvraagstuk zijn in 2015 concreet in beeld gebracht en samen met 

gemeenten worden oplossingsrichtingen verkend, uitgewerkt en ingevuld. In de begroting 2017 wordt expliciet 

ingegaan op deze meerjarige financiële consequenties, risico’s en beheersmaatregelen.  

 

 

Bijlage: Concept-Algemeen financieel kader gemeenschappelijke regelingen, inclusief reactie SP71 (betreft een voorstel 

van de Ambtelijke werkgroep financiële kaderstelling) 

                                                             
2
 In de 1e bestuursrapportage 2016 worden deze onderwerpen eveneens opgenomen. 



 

3 / 4 

Bijlage 1, Algemeen financieel kader gemeenschappelijke regelingen 

                inclusief reactie SP71 
 

Gemeenten in het samenwerkingsgebied Hollands-Midden hebben in 2011 afgesproken dat zij voorafgaande aan 

een nieuwe begrotingscyclus gezamenlijk afspraken willen maken over de financiële kaderstelling van 

gemeenschappelijke regelingen. Het Bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van 

gemeenten in de regio Hollands-Midden heeft bespreekt op 10 december 2015 het voorstel van de ambtelijke 

werkgroep.  

Hoewel SP71 niet opgenomen is in de lijst van regelingen waarop het kader van toepassing is, volgt SP71 wel 

zoveel mogelijk de uitgangspunten om een uniforme benadering vanuit de gemeenten mogelijk te maken. De 

afspraken hebben betrekking op: 

 

1) Indexering  

De indexering wordt gebaseerd op de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV in de 

septembercirculaire T-2) van het nieuwe begrotingsjaar. In de septembercirculaire 2015 wordt een ontwikkeling van 

het BBP verwacht voor 2017 van 0,50%. 

De indexering van het voorgaande jaar wordt nagecalculeerd op basis van de vastgestelde index BBP (in de 

septembercirculaire T-1) en verrekend met de indexering van het nieuwe begrotingsjaar. In de septembercirculaire 

2015 wordt een ontwikkeling van het BBP verwacht voor 2016 van 1%. 

Hiermee komt de totale indexatie voor 2017 uit op 0,75%. In onderstaande tabel wordt dit schematisch 

weergegeven. 

 

 Index 2016 Index 2017 

Correctie index 2015  0,12%  

Indexatie 2016 conform septembercirculaire 2015 0,75%  

Correctie index 2016 n.a.v. septembercirculaire 2016 (1% i.p.v. 0,75%)  0,25% 

Indexatie 2017 conform septembercirculaire 2016  0,50% 

Totaal index  0,87% 0,75% 

 

SP71 vindt het relevant een onderscheid te maken in de kostenontwikkeling van materiële budgetten resp. 

personele budgetten. SP71 hanteert het hierboven toegelichte indexpercenatge van 0,75 voor de materiële 

budgetten en ontleent het indexpercentage op personele budgetten aan de reële loonkosten-ontwikkeling op grond 

van cao-afspraken, of een zo goed mogelijke inschatting daarvan.  

 

2) Uniforme algemene bezuinigingstaakstelling 

In voorgaande regionale kaders werd een algemene bezuinigingstaakstelling opgenomen voor de 

samenwerkingsverbanden. Deze algemene bezuinigingstaakstelling was gekoppeld aan de daling van de algemene 

uitkering als gevolg van het principe ‘trap-op-trap-af”. In het regionaal overleg ligt nu het voorstel voor om deze 

koppeling te doorbreken en eventueel per regeling een ‘maatwerk’-bezuinigingstaakstelling op te nemen. Een 

algemene taakstelling is alleen aan de orde bij een verwachte gemiddelde jaarlijks krimp van meer dan 2%. Voor 

2017 is geen algemene taakstelling aan de orde. 

In voorgaande jaren heeft Servicepunt71 de algemene bezuinigingstaakstellingen ingevuld via de eerder in het 

bedrijfsplan 2010 opgenomen te realiseren besparingen. 
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3) Maximeren algemene reserve 

De algemene reserves van de GR-en zijn gemaximeerd op de standen per 1-1-2013.  

SP71 handhaaft haar eerdere uitgangspunt:  

Bij Servicepunt71 bedroeg de algemene reserve per 1 januari 2013 € 96.000 (betreft uitsluitend het positieve 

resultaat over 2012). Per 1 januari 2014 is deze stand € 128.000 (na toevoeging resultaat over 2013). Per 1 januari 

2015 is deze stand € 131.000 (na toevoeging resultaat over 2014) 

Aan deze algemene reserve is een plafond toegekend, het is immers geen doelstelling om grote financiële reserves 

ter creëren. Het plafond (5% van het lastentotaal, ongeveer overeenkomend met € 1.430.000) sluit aan bij wat in 

den lande gebruikelijk is voor uitvoeringsorganisaties. Het vormen van een dergelijke financiële buffer is 

noodzakelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het voorkomt dat gemeenten op onverwachte momenten 

financieel moeten bijspringen. 

Op dit moment acht Servicepunt71 het niet opportuun om het voorstel van het bestuurlijk overleg te volgen omdat 

de algemene reserve nog relatief beperkt is qua omvang, benodigd is voor de weerstandscapaciteit in relatie tot de 

risico’s en het onwenselijk wordt geacht om op onverwachte momenten aanvullende bijdragen te vragen aan 

gemeenten bij financiële tegenvallers. 

 

4) Inzichtelijk maken van de toepassing van het financieel kader door het opnemen van een paragraaf 

hierover 

De gemeenschappelijke regelingen nemen in hun begroting en jaarrekening een paragraaf op waarin de toepassing 

van het financieel kader wordt toelicht. Tegelijkertijd kan eventueel worden aangeven waarom de GR voorstelt af te 

wijken van het kader. Servicepunt71 neemt een dergelijke paragraaf ook op in de begroting 2017. 

 


