Antwoorden op vragen D66 over FUGR (juni 2019)
Vraag 1
Artikel 1
Loon indexcijfer, als in november het indexatiecijfer 3% dan wordt dit percentage
opgenomen in de begroting. Idem voor prijsontwikkeling. Klopt?
Antwoord:
In de bijlage “Toelichting FUGR” is onder artikel 1 Methodiek indexatie een toelichting
opgenomen. Voor de begroting 2020 worden het prijsindexcijfer en loonindexcijfer per 1
november 2018 gehanteerd met een standaard verhouding loon-/prijsontwikkeling van 70/30.
De uitkomst van de berekening wordt toegepast bij de indexatie van de gemeentelijke
bijdrage 2020.
Vraag 2
Artikel 2
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.
Lees ik het nu goed, dat in het lopende jaar de deelnemersbijdrage niet wordt aangepast, bij
loon en prijsverandering obv stand maart dit genoteerd wordt en dan bij aanbieding van
nieuwe kadernota/begroting de nieuwe deelnemersbijdrage wordt: % extra loon en prijs
indexatie maart + reguliere loon-en prijsindexcijfer november?
Antwoord:
In het raadsvoorstel (RB2019056 is onder de argumenten aangegeven:
De afgelopen jaren zijn veelvuldig discussies geweest over de wijze en de hoogte van
nacalculatie op het afgegeven loon- en prijsindexatie. Met deze discussie werd de gevoerde
discussie afgeleid van de inhoudelijke taken die aan de GR-en zijn opgedragen. Door
duidelijke uitgangspunten te formuleren, is de verwachting dat deze discussies worden
beperkt tot het minimum en de discussie meer gevoerd wordt over de inhoud van de
overgedragen taken.
Oogmerk van de uitgangspunten is om meer duidelijkheid te krijgen. In de methodiek zoals
opgenomen in de uitgangspunten om tot aanpassingen van bijdragen aan
gemeenschappelijke regelingen te komen past het niet om lopende het begrotingsjaar de
deelnemersbijdrage aan te passen. Dit neemt niet weg dat er zich omstandigheden voor
kunnen doen die het toch nodig maken om andere keuzes te maken die afwijken van de
geformuleerde uitganspunten.
In de bijlage “Toelichting FUGR” is onder artikel 2 een toelichting opgenomen over de
deelnemersbijdrage in relatie tot loon-/prijsontwikkeling. Hier is opgenomen dat gedurende
het begrotingsjaar geen begrotingswijzigingen worden aangeboden als gevolg van loon- of
prijsontwikkelingen.

Vraag 3
Artikel 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.
Als ik bovenstaande van artikel 4 lees, mis ik de terugkoppeling van de zienswijzen over de
kadernota. Een algemeen bestuur zou dan tussen maart - mei een antwoord op die
zienswijze moeten geven alvorens de gemeenteraden de begroting voor het nieuwe jaar
dienen goed te keuren. Anders zou dit betekenen dat deze zienswijzen mogelijk in december
verwerkt worden, dus voor een nieuw begrotingsjaar. Moet daar niet een datum tussen
worden geplakt?

Antwoord:
De kadernota heeft de functie om richtinggevend/kaderstellend voor de begroting van de
betreffende gemeenschappelijke regeling (GR) te zijn.
Voor de begroting 2021 betekent dit dat de kadernota 15 december 2019 aangeboden wordt.
Voor 1 maart 2020 geven de gemeenteraden hun zienswijze over de kadernota. In de
begroting 2021 die uiterlijk 15 april 2020 aan de gemeenteraad wordt aangeboden wordt
duidelijk wat de GR met de zienswijze bij de kadernota heeft gedaan. De gemeenteraad kan
vervolgens (uiterlijk 25 juni 2020) bij de zienswijze op de begroting 2021 van de GR ook
ingaan op de navolging van de zienswijze bij de kadernota.
Het inbrengen van een extra datum vinden wij gezien deze opzet niet nodig.

