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Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen
Noord-Holland Noord
Preambule
Deze financiële uitgangspunten zijn van toepassing op die zaken die zijn geregeld binnen
de bepalingen van de gemeenschappelijke regelingen in de regio Noord-Holland Noord.
Een gemeenschappelijke regeling is een regeling tussen deelnemers (gemeenten, en
provincie) en een gemeenschappelijke regeling (dus een gemeenschappelijke organisatie
en haar algemeen bestuur), die bepaalde (wettelijke) onderdelen van het gemeentelijke
beleid of gemeentelijke taken uitvoert.
De gemeenschappelijke organisaties leggen hierover verantwoording af aan hun algemeen
bestuur. De kadernota, begroting en jaarrekening worden als voorbereiding hierop, voor
zienswijzen, aan de deelnemers gestuurd.
Deze regeling beoogt een versimpeling van de bestaande onderlinge financiële afspraken
en transparantie t.a.v. inhoud en proces om de discussie tussen gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen op inhoud te laten plaatsvinden.
1. Methodiek indexatie
1.1. Voor het prijsindexcijfer gaan we uit van de prijsontwikkeling van de Prijs Bruto
Binnenlands Product zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan (CEP) met
lange tijdreeksen van het CPB per peildatum 1 november (Jaar T-2).
1.2. Het loonindexcijfer is op basis van de Prijs overheidsconsumptie, beloning
werknemers zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan (CEP) met lange
tijdreeksen van het CPB per peildatum 1 november (Jaar T-2).
1.3. De standaard verhouding loon-/prijsontwikkeling wordt vastgelegd op 70/30. De
gemeenschappelijke regeling kan van deze verhouding afwijken. In dat geval moet dit
onderbouwd worden opgenomen in de kadernota.
1.4. De gemeenschappelijke regelingen gebruiken het onder 1.1 en 1.2 genoemde
indexatiecijfer - afgerond op één cijfer achter de komma - zelf en expliciet als basis
voor de jaarlijks op te stellen kadernota, begroting en de daarbij bijbehorende
berekeningen van de deelnemersbijdrage.

2. De deelnemersbijdrage en gedragslijn autonome ontwikkeling
2.1. De deelnemersbijdrage wordt in het lopende begrotingsjaar niet aangepast. Een
incidenteel voor- of nadeel komt tot uiting in het rekeningresultaat van de
gemeenschappelijke regeling.
2.2. Bij ontwikkelingen als gevolg van veranderingen in het loon- en prijspeil wordt de
deelnemersbijdrage in het komende begrotingsjaar (T+2) wel aangepast.
2.3. Voor het werkelijk prijsindexcijfer gaan we uit van de prijsontwikkeling van de Prijs
Bruto Binnenlands Product zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan (CEP)
met lange tijdreeksen van het CPB die jaarlijks in maart (T+1) worden afgegeven.
2.4. Voor het werkelijke loonindexcijfer gaan we uit van de Prijs overheidsconsumptie,
beloning werknemers zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan (CEP) met
lange tijdreeksen van het CPB die jaarlijks in maart (T+1) worden afgegeven.
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3. Weerstandsvermogen c.q. algemene reserve
3.1. De weerstandscapaciteit is aanwezig bij de deelnemers en beperkt bij de
gemeenschappelijke regeling.
3.2. Het dagelijks bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling vermeldt in de
jaarstukken en begroting het verschil tussen benodigd en beschikbaar
weerstandsvermogen in totaal en naar rato voor de afzonderlijke deelnemers.
3.3. Een algemene reserve is toegestaan om ontwikkelingen in het loon- en prijspeil af te
dekken, met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.
3.4. Als de verwachting is dat de ontwikkelingen in het loon- en prijspeil boven de maximale
omvang van 2,5% uitkomt, is afwijken van de richtlijn van 2,5% mogelijk. Hiervoor doet
het DB van de gemeenschappelijke regeling een gemotiveerd voorstel aan het algemeen
bestuur.
3.5. Het bedrag boven het vastgestelde maximum van de algemene reserve, vloeit naar rato
van de deelnemersbijdrage terug naar de deelnemers.
4. Termijn voor zienswijzen kadernota, begroting en jaarstukken
4.1. Het DB van de gemeenschappelijke regeling biedt uiterlijk 15 december de kadernota
aan de gemeenteraden en Provinciale Staten aan voor zienswijze.
4.2. Het DB van de gemeenschappelijke regeling biedt uiterlijk 15 april de begroting en
jaarstukken aan de gemeenteraden en Provinciale Staten aan voor zienswijze.
4.3. De gemeenteraden en Provinciale Staten geven uiterlijk 1 maart hun zienswijze over de
kadernota aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
4.4. De gemeenteraden en Provinciale Staten geven uiterlijk 25 juni hun zienswijze over de
begroting en jaarstukken aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
5. Aanvullende informatie in jaarrekening en begroting
5.1. In de jaarstukken en begroting wordt een overzicht opgenomen van de verdeelsleutel per
deelnemer op basis waarvan de bijdrage per deelnemer wordt bepaald.
5.2. In de jaarstukken en begroting wordt een overzicht opgenomen van de onderlinge
stemverhoudingen van de deelnemers.

6. Slotbepalingen
6.1. De Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2012
worden ingetrokken.
6.2. De Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019
zijn met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2019.
6.3. De Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen zullen uiterlijk 1 januari
2021 geëvalueerd zijn, waarna ze, indien nodig, aangepast worden.
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