Geachte Voorzitter!
Vanuit de regietafel is inmiddels een nieuw concept Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke
Regelingen (FUGR) opgesteld. Deze zal binnenkort ter vaststelling worden voorgelegd aan de 18
gemeenteraden van Noord-Holland Noord. Deze regeling is gemoderniseerd én vereenvoudigd en hij
vervangt de regeling uit 2012. Zo gaan we voortaan uit van een vaststaand indexcijfer voor loon -en
prijsontwikkel inge n.
We zijn erg trots op deze nieuwe regeling omdat hij samen met de controllers en adviseurs van zowel
de gemeenten als de gemeenschappelijke organisaties is opgesteld. Vooruitlopende op de
vaststelling ervan in de Raden voel ik dan ook de vrijheid om u te vragen voor uw kadernota 2020 en
uw begroting 2020 die u in november zal gaan opstellen, nu reeds gebruik te maken van de
indexcijfer zoals die in de regeling zijn opgenomen. Daarmee loopt het proces van uw kadernota
geen vertraging op.
Het gaat om de volgende cijfers:
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.

Deze brief vervangt hiermee de jaarlijkse indexatiebrief die u gewend was te ontvangen aan het eind
van het jaar.
Bijgaand treft u vast vanzelfsprekend onder voorbehoud van goedkeuring de nieuwe concept
regeling in zijn geheel aan. Daarnaast treft u in bijlage 2 vast de indexatiecijfers aan ten behoeve van
2020.
—

—

Mocht u vragen hebben dan verzoek ik contact met mij, dan wel met de secretaris van de Regietafel
de heer Jansonius contact op te nemen.

—

—

Namens de regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord,

Hoogachtend,
R. Posthumus
Burgemeester Koggenland
Voorzitter Regietafel NH-N

BIJLAGE 2: Bepaling van het indexatiecijfer voor kader en begroting 2020

Op dit moment zijn de meeste recente middellange termijn cijfers te vinden in het CEP2018 van 22
maart 2018. Dit betreft dus een actualisatie van de versie van 27 oktober 2017.
Tot op heden zijn die cijfers nog niet geactualiseerd. Althans nog niet in een aparte
(tussentijdse) publicatie van CPB onder de naam “actualisatie middellangetermijnverkenning”
Resu mé.

Voor het bepalen de index voor de begroting 2020 gelden op dit moment dus de middellange termijn
cijfers uit het CEP2O18 van 22 maart 2018.

Waar te vinden?
In het bijgevoegde document (te downloaden als aparte bijlage op:
htts://wwwcpb.n/pubIicatie/centraa-economisch-ptan-2OÏ8) zijn voor de indexatie de volgende
twee tabbiaden van toepassing
Bijlage_01_CEP_2018 voor Prijs bruto Binnenlandsproduct met een cijfer van 2,0 voor het jaar 2020
Bijlage_02_CEP_2018 voor Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers met een cijfer van 3,2
voor het jaar 2020
Deze cijfers zijn dus ook bij de indexatie voor begroting 2019 gebruikt.

De indexatie voor 2020
Het cijfer voor de begroting 2020 komt (op basis van 70/30) dan uit op 2,8%. Zie tabel hieronder.

Berekening indexatie 2020 gemeenschappelijke regelingen
Prijsindexotie 2020 *)

2,00%

Loonkostenindex 2020

3,20%

îndexatie 2020
Loonkostenindex 70% * 3,2%

2,24%

Prijsindex 30% * 2%

0,60%

Indexatie gemeentelijke bijdrage 2020

2,8%

