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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Om te komen tot een begroting, is het nodig dat aan de voorkant een opdracht wordt 
geformuleerd. Deze aanwijzing krijg vorm in een zogeheten uitggangspuntennotitie . Het 
Dagelijks Bestuur heeft op 3 februari 2010 met de uitgangspunten voor de 
programmabegroting 2021 ingestemd. Op basis hiervan wordt vervolgens de conceptbegroting 
2021 opgesteld.

3 Achtergrondinformatie:
Het vertrekpunt is de programmabegroting (primitieve begroting) 2020 met daaraan 
toegevoegd de bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2019 die een effect hebben op 
2020 
Ten opzichte van dat vertrekpunt zijn de ontwikkelingen benoemd, die van invloed zijn op de 
primitieve begroting 2020. Deze ontwikkelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën:

 Nominale ontwikkelingen: loon- en prijsontwikkelingen
 Autonome en externe ontwikkelingen: ontwikkelingen, die als noodzakelijk en 

onvermijdelijk zijn te kwalificeren en die niet worden veroorzaakt door wijziging van 
eigen beleid

De in de uitgangsnotitie geschetste ontwikkelingen bestaan voor een belangrijk deel uit loon- 
en prijsindexeringen.

Prijsindexering:
Voor prijsindexering volgt de VRK ‘Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)’. 
De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2017 t/m 2020 bedraagt 0.10% ten opzichte van 
het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2020. De prijsindexering voor het 
jaar 2021 is voorlopig geraamd op 1.7%. Hiermee komt de totale prijsindexering op 1.8%.

Loonindexering
De loonindexering is gebaseerd op het in 2019 afgesloten cao-akkoord over de periode 2019-
2020. De belangrijkste gevolgen zijn stijgingen van de salarissen: 
 met 3.25% per 1 oktober 2019 
 met 1% per 1 januari 2020 
 met 1% per 1 juli 2020
 met 1% per 1 oktober 2020

In de programmabegroting 2020 was rekening gehouden met een loonindexering van 2.7%, 
waarvan 0.7% werkgeverslasten (met name pensioenpremies) en 2% loonstijging.
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Op basis van het cao-akkoord betekent dit, ten opzichte van de programmabegroting 2020, 
voor 2020 een verhoging van 2.58% en voor 2021 1.25%.

Gewogen indexcijfer:
Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2020 bedraagt 1.81%. 
Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2021 bedraagt 3.20%.
Aangezien de verhoging voor het lopend boekjaar 2020 boven de afgesproken bandbreedte 
van 1% ligt, wordt in de notitie uitgegaan van doorberekening in de inwonerbijdrage.

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage effect 2020
De correctie op de loon- en prijsindexering 2020 bedraagt 1.81% en is daarmee hoger dan de 
afgesproken bandbreedte van 1%. Dit betekent voor 2020 een verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage van € 915.000. 

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2021.
De gemeentelijke bijdrage voor 2020 bedraagt € 51.581.000 (uitgangspunt 
programmabegroting 2020 en besluitvorming Businesscase Bluswatervoorziening)
Op basis van het gewogen indexcijfer van 3.2% bedraagt de verhoging van de inwonerbijdrage 
voor 2021, ten opzichte van de programmabegroting 2020, daarmee € 1.623.000.

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2021 Veilig Thuis
Met ingang van 2020 is Veilig Thuis Kennemerland onderdeel van onze organisatie en is 
daarmee een onderdeel die meeweegt in de loon- en prijsindexering op de gemeentelijke 
bijdrage (met uitzondering van gemeente Uitgeest).
Bij het opmaken van deze notitie zijn de uitgangspunten van de begroting Veilig thuis 2020 
waarop de nominale ontwikkeling wordt gebaseerd nog niet volledig in beeld. De onderdelen 
zijn daarom als p.m. post opgenomen in de tabel Kaderontwikkeling. De uiteindelijke nominale 
ontwikkeling op Veilig Thuis wordt verwerkt in de programmabegroting. Tevens zullen naar 
2021 en volgende jaren doorlopende frictiekosten een plek moeten krijgen in de begroting. 
Verder zal het risicoprofiel van Veilig Thuis nog onderdeel worden van de risicoparagraaf en de 
op basis hiervan aan te houden Algemene Reserve.

Indexering versterkingsgelden
Conform de beleidslijn, die ingezet is in 2019, wordt de indexering op de versterkingsgelden 
meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexering bedraagt € 6.250.000 x 3.2% = 
€ 200.000.

Stijging subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage
De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een 
bedrag van € 378.000.

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage
Voor 2021 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de 
Rijksbijdrage van € 78.000.
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Autonome ontwikkelingen
De volgende autonome ontwikkelingen worden als uitgangspunt meegenomen bij het 
opstellen van de programmabegroting 2021:

- Toename aantal inwoners
- Gevolgen cao tegemoetkoming bijdrage ziektekostenverzekering
- Privacy en informatiemanagement
- Optreden brandweer bij extreem geweld Schiphol
- Medische milieukundige zorg
- Loonkosteneffect transitie CAO Jeugdzorg naar CAO gemeenten Veilig Thuis

Actualisatie investeringsplan
De actualisatie van het meerjaren investeringsplan is onderdeel van de programmabegroting 
2021. Conform het huidige meerjaren investeringsplan zijn voor de jaren 2021 en 2022 
investeringen opgenomen voor de vervanging van de bluskleding. Ter voorbereiding op de 
aanbesteding is een marktconsultatie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de marktprijzen voor 
bluskleding fors zijn gestegen ten opzichte van het huidige budget. Deze consequenties 
worden verwerkt in de programmabegroting 2021. 

Nieuw en/of versterkt beleid
Het is praktijk dat de organisatie zich verhoudt tot de ontwikkelingen in de samenleving en de 
noodzaak om hierop in te spelen. Daar waar dit een keuze is, valt dit onder nieuw en/of 
versterkt beleid. Hoewel nog geen precies beeld bestaat over te nemen maatregelen en 
daaruit voortvloeiende kosten, dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat dit 
een structureel middelenbeslag vraagt. Uitgaande van het principe “nieuw voor oud” ligt er – 
mede tegen de achtergrond van het nog in de begroting te dekken bedrag – een substantiele 
opgave bij de organisatie om een sluitende begroting 2021 en hierop geënt positief 
meerjarenbeeld te kunnen presenteren. Bij de programmabegroting 2021 zullen voorstellen 
voor nieuw en versterkt beleid en hieraan ten grondslag liggende afwegingen integraal worden 
gepresenteerd.

4 Consequenties en risico’s:
Uitgaande van de uitgangspunten in deze notitie wordt vanaf 2021 een negatief 
begrotingsaldo voorzien. In de aanloop naar de programmabegroting 2021 zullen maatregelen 
getroffen dan wel voorstellen gedaan worden om tot een sluitende begroting en een positief 
meerjarenbeeld te komen.

Advies Commissie Bedrijfsvoering:
De directie heeft de Commissie Bedrijfsvoering heeft een conceptversie van de 
Uitgangspuntennotitie Programmabegroting 2021 voor advies voorgelegd. Het volgende is 
door de commissie meegegeven:

a. In de notitie toe te voegen dat het verhogen van de gemeentelijke bijdrage 2020, bij 
nominale ontwikkeling >1%, als voor te stellen verhoging in de aanbiedingsbrief van de 
programmabegroting 2021 naar de gemeenten wordt opgenomen. Hiermee is het 
onderdeel van de zienswijze en is er geen sprake van een automatische verhoging van de 
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gemeentelijke bijdrage.
b. Voor een beter begrip een tabel met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage per 

gemeente op te nemen.
c. In de notitie geen middelen op te nemen voor versterkt/nieuw beleid. Voorstellen nieuw 

en/of versterkt beleid kunnen onderbouwd worden gepresenteerd bij de conceptbegroting. 

In algemene zin merkt de CBV op dat de financiële positie van gemeenten dusdanig is dat 
terughoudendheid moet worden betracht met nieuw en/of versterkt beleid. De voorstellen 
zullen bij de gemeenten integraal moeten worden afgewogen tegen de andere voorstellen.   

Reactie directie
De directie is blij dat de CBV zich over de stukken heeft gebogen en hun advies hierover heeft 
gegeven. De adviezen van de CBV onder b. en c. zijn door de directie in de DB-versie van de 
Uitgangspuntennotitie verwerkt. 
De directie had een stelpost “nieuw/versterkt beleid” opgenomen, omdat gelijk elke 
overheidsorganisatie de VRK moet inspelen op diverse nieuwe ontwikkelingen, die weliswaar 
niet ‘autonoom’, dus onvermijdelijk zijn, maar op inhoud toch meer dan wenselijk. Het 
principe “nieuw voor oud” wordt gehanteerd, en met het opvangen van de autonome 
ontwikkelingen ligt er al een substantiële opgave voor de organisatie om een sluitende 
begroting en een positief meerjarenbeeld te kunnen presenteren. Mocht het bestuur het op 
onderdelen noodzakelijk achten ook tot nieuw of versterkt beleid besluiten in het kader van de 
conceptbegroting, dan wordt de uitdaging nog groter.  

Met betrekking tot de nominale ontwikkelingen heeft het Algemeen Bestuur in de nota 
Begrotingsbeheer de beleidslijnen vastgelegd, deze lijn is gevolgd. Besluitvorming van het AB 
over het effect over 2020 vindt plaats in het kader van de 1e berap 2020.  

5 Voorstel te nemen besluit:
1. Kennis  te  nemen  van  de  Uitgangspuntennotitie  voor  de  begroting  2021,  zoals  

vastgesteld door het DB op 3 februari 2020

5. Vervolgtraject
Beide bestuurscommissies ontvangen de notitie ter kennisneming. Vervolgens wordt de notitie 
ter informatie aan de colleges van de regiogemeenten gezonden. 
Bij  de aanbieding zal  een brief  worden gevoegd waarin wordt toegelicht wat de mogelijke  
consequenties zijn voor de gemeentebegrotingen. 

6. Bijlage(n):
Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2021

In de vergadering genomen besluit:
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