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Memo 
 

Postregistratienummer:  - 

Aan:     Griffie 

CC: College van burgemeester en wethouders 

Van:  

Datum:     12-12-2019 

Betreft: Nazending en ambtelijke concept-annotaties AB 

Holland Rijnland van 18 december 2019 

 

 

Geachte raad, 

 

Na verzending van de ambtelijke concept-annotaties voor de AB-vergadering van Holland Rijnland 

van 18 december 2019 hebben wij een nazending ontvangen. Hieronder treft u de ambtelijke 

concept-annotaties voor agendapunt 04. Kaderbrief 2021 aan. 

 

De stukken zijn te benaderen via deze link: 
https://hollandrijnland.stackstorage.com/s/BgarR7jb1bVnTpj  
 

De vergaderlocatie voor deze AB-vergadering is gewijzigd. De vergadering vindt plaats in het 

gemeentehuis van Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1, 2405 SH. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

04.Kaderbrief 2021 Contactpersoon:  

Tel:  

Essentie voorstel 

 

Besluit nemen over de kaderbrief 2021 om de uitgangspunten voor de 

begroting 2021 vast te stellen. 

Belang Leiderdorp 

 

Het hanteren van de juiste kaders zoals die zijn opgesteld door het 

financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden. 

Voor de indexering t.b.v. de begroting 2021 komt dat neer op een 

percentage van +3,88% t.o.v. 2020 voor de beloning van werknemers en 

1,8% voor netto materieel t.o.v. 2020. 

Zit de Leidse regio op één 

lijn? 

Ja. 

Opmerkingen 

 

 

Achtergrondinformatie: 

In de brief van de klankbordgroep over de Financiële kaderstelling 

gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2021 

d.d. 28 oktober 2019 (zaaknummer 1237568) staat als uitgangspunt 

aangegeven dat de nacalculatie vervalt. Dit is in december 2018 

overeengekomen en bekrachtigd door de participerende gemeenten. 

 

https://hollandrijnland.stackstorage.com/s/BgarR7jb1bVnTpj
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Tevens staan daarin de volgende teksten:  

De septembercirculaire 2019, zoals deze is verschenen op 17 september 

2019, geeft voor 2021 voor de loonkosten een indexering aan van 2,6% en 

voor de materiële kosten een indexering aan van 1,8%. 

 

Op basis van de gezamenlijke berekening van de controllers van de 

gemeenschappelijke regelingen, kan geconstateerd worden, dat de reële 

ontwikkeling van de loonkosten uit de pas loopt ten opzichte van de 

indexpercentages die in het verleden voor de jaren 2019 en verder zijn 

vastgesteld. Dit is een direct gevolg van de Cao-ontwikkeling. Om in 2021 

een en ander recht te trekken, zou het indexpercentage uit de 

septembercirculaire voor 2021 opgehoogd moeten worden met 1,28% 

(zie bijgaand advies GR-en over Financiële Kaderstelling 

Gemeenschappelijke Regelingen). 

Op grond van het bovenstaande stelt het bestuur FKGR vast om voor het 

jaar 2021 uit te gaan van een indexpercentage van 3,88% voor de 

loonkosten 

 

Opmerkingen kadernota 2021 Holland Rijnland 

Essentieel is de manier waarop Holland Rijnland de indexatie toepast. 

Zoals uit de kaderbrief blijkt hanteren zij de percentages van 3,88% en 

1,8%. Dat is juist. Een vraag is echter of de manier waarop zij de 

systematiek van indexering gebruiken juist is. Het ziet er naar uit dat 

geïndexeerd is op basis van de totale kosten (€9.916.904) in plaats van op 

basis van de gemeentelijke bijdrage (€8.065.805). Of dit de correcte 

manier van financieren is zou onderwerp van discussie moeten zijn. 

De indexatie die Holland Rijnland berekent komt op €284.619 uit. Doe je 

het op basis van de gemeentelijke bijdrage dan komt die bijna 20% lager 

uit. 

 

Een vraag bij tabel 2 en 3 is waaruit het verschil tussen de gemeentelijke 

bijdrage en de totale kosten wordt gedekt. Het is zinvol dit te benoemen. 

Advies - Bespreken of de  manier van indexeren die Holland Rijnland toepast 

de juiste manier is omdat het de gemeenten meer geld kost.  

- Het verschil tussen de totale kosten en de gemeentelijke bijdrage 

(kort) te laten verklaren. 

  

 


