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Aan: De leden van het Algemeen Bestuur 
Van: R. van Duijvenbode 
Betreft: incidentele bijdrage 2009 
Datum: 26 juni 2012 
  
  
In het Algemeen Bestuur van 25 juni 2012 is gesproken over een percentage accres van 1,86% 
dat in 2009 is toegekend aan de VRR. Het Cagem/de kring van gemeentesecretarissen heeft om 
teruggaaf van dit percentage verzocht. In deze memo wordt uiteengezet op welke wijze en 
waarom de uitkering van het accres heeft plaats gevonden.  
 
Algemeen 
Tijdens de behandeling van de begroting VRR 2009 op 30 juni 2008 heeft het Algemeen Bestuur 
van de VRR besloten nog niet akkoord te gaan met het voorstel om de rekenmethodiek voor de 
indexering van de VRR aan te passen waardoor o.a. rekening gehouden zou worden met sterk 
gestegen loonkosten. 
Door leden van het Algemeen Bestuur is toen onder meer gesteld dat een wijziging in het 
indexeringspercentage voor de VRR ook consequenties kan hebben voor de overige 
gemeenschappelijke regelingen. Daarbij werd aangegeven dat een nader advies van de Kring 
van Gemeentesecretarissen zal worden afgewacht over deze problematiek. 
 
Indexering 2009 
Het uiteindelijke indexeringspercentage voor de gemeenschappelijke regelingen is voor het jaar 
2009 vastgesteld op 2,11 %, terwijl de werkelijke stijging van met name de loonkosten aanzienlijk 
hoger waren. 
Binnen de rekenmethodiek voor de indexering valt op dat deze feitelijk hogere 
indexeringspercentage in positieve zin wordt verrekend in de komende jaren. De filosofie is dat 
gemeenschappelijke regelingen dit tijdelijke tekort op moeten vangen binnen de reserves.  
 
In 2008 is hierbij het volgende geconstateerd: 
“In de gangbare systematiek loopt de indexering van de bijdragen aan de VRR sterk achter bij 
de actualiteit, hetgeen in jaren van oplopende inflatie(ramingen) de VRR voor 
een financieringsprobleem plaatst welke niet kan worden opgevangen omdat de organisatie 
niet over een egalisatiereserve beschikt”.  
Op basis hiervan is door de gemeenten het besluit genomen dat de VRR  over 2009 een 
indexeringspercentage ontvangt van 3,97% opgebouwd uit een reguliere bijstelling van 2,11% 
en een opwaartse correctie op die index van 1,86%.  
 
In 2009 heeft de VRR deze correctie benut voor de loonstijgingen voortvloeiend uit de CAO 
2007-2009. 
Daarnaast is door gemeenten voorgesteld om/thans geen besluit te nemen over het  
indexeringspercentage voor het jaar 2010 ten behoeve van de VRR, maar dit aspect te 
betrekken bij een nieuw vast te stellen methodiek voor het berekenen van het 
indexeringspercentage voor alle gemeenschappelijke regelingen. Deze nieuwe methodiek zal 
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zodanig opgezet dienen te worden dat loon- en prijsstijgingen zo snel mogelijk in de richting 
van de gemeenschappelijke regelingen gecompenseerd worden en waarbij voor 
de gemeenschappelijke regeling geen voordeel, maar ook geen nadeel ontstaat. De 
begrotingswijzigingen voor de deelnemende gemeenten die daaruit ontstaan, dienen 
administratief/bestuurlijk zo eenvoudig mogelijk te verlopen. 
 
Advies Cagem/ Kring van Gemeentesecretarissen 
Het Cagem / de Kring van Gemeentesecretarissen benadrukt het belang van het gebruik van 
één systematiek voor het berekenen van het indexpercentage voor alle gemeenschappelijke 
regelingen door alle gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond en adviseert de reeds 
bestaande rekenmethodiek te handhaven.  
Daarbij is wel besloten om een onderzoek te doen naar de weerstandscapaciteit bij de VRR. 
 
Dit onderzoek heeft in 2009 plaatsgevonden en op basis hiervan heeft het Cagem 
geadviseerd om: 
- op basis van de op dit moment bekende cijfers over risico's het gewenste niveau van 
 de Algemene Reserve bij de VRR op € 7.795.000,- te stellen en het maximumniveau 
 op € 10 mio.; 
- een bedrag van € 4.792.000,- van de bestemmingsreserves over te hevelen naar de 
 Algemene Reserve (waarin opgenomen het effect van het ingroeimodel in 2014 en de 
 reeds bestaande Algemene Reserve); 
- de bandbreedte voor egalisatie via de Algemene Reserve te stellen op € 1 mio; 
- positieve rekeningsoverschotten, groter dan deze bandbreedte, toch in hun geheel 
 toe te voegen aan de Algemene Reserve, totdat het onder 1 genoemde maximum is 
 bereikt; 
- geen bijdrageverhoging door te voeren om de Algemene Reserve op die manier op 
 het onder 1 genoemde niveau te brengen; 
- deze systematiek in 2014 te evalueren, op basis van de rekeningcijfers over 2013. 
 
Resumé 
Op advies van de Burgemeester van Vliet, de heer Houtman (Rotterdam) en de coördinerend 
gemeentesecretaris heeft de VRR in 2009 een opwaartse correctie op de index van 1.86% 
ontvangen voor de financiële consequenties voortvloeiende uit de CAO 2007-2009.  De VRR 
heeft deze eenmalige correctie ontvangen omdat er anders sprake zou zijn van een negatieve 
egalisatiereserve.  In 2010 heeft de VRR een brief ontvangen met het gecorrigeerd accres 
waarbij de 1,86% op structurele basis wordt gecorrigeerd naar incidenteel over het jaar 2009. 
In deze brief is er ten aanzien van deze incidentele bijdrage niet aangegeven dat deze 
correctie in een later stadium zal worden gecorrigeerd.. Daarnaast heeft er een onderzoek 
plaats gevonden naar de reservepositie van de VRR. Hierbij is geconcludeerd dat de 
Algemene Reserve niet toereikend is. Er heeft hiervoor geen bijdrageverhoging plaats 
gevonden. Besloten is om  eventuele positieve rekeningoverschotten in zijn geheel toe te 
voegen aan de Algemene Reserve en deze systematiek in 2014 te evalueren.  
 
 
 

 
 

 


