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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Deze notitie is opgesteld om de uitgangspunten voor de programmabegroting 2022 vast te 
laten stellen. Op basis van deze uitgangspunten wordt de ontwerpbegroting opgesteld.
De Uitgangspuntennotitie gaat ervan uit dat de situatie met betrekking tot covid-19 is 
genormaliseerd en alle reguliere werkzaamheden weer zijn opgepakt.

Inhoud uitgangspuntennotitie
Het vertrekpunt is de programmabegroting (primitieve begroting) 2021 met daaraan 
toegevoegd de bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2020 die van invloed zijn op 2021.
Ten opzichte van dat vertrekpunt zijn de ontwikkelingen benoemd, die van invloed zijn op de 
primitieve begroting 2021. 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

3 Achtergrondinformatie:
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 2018 t/m 2021 bedraagt 0.6% ten opzichte van 
het prijsniveau, zoals verwerkt in de programmabegroting 2021. 
De prijsindexering voor het jaar 2022 is voorlopig geraamd op 1.3%, conform de index 2021. 
Hiermee komt de totale prijsindexering op 1.9%.

Loonindexering
De huidige cao-gemeenten liep t/m 31 december 2020. De onderhandelingen voor een nieuw 
af te sluiten cao voor alleen het jaar 2021 zijn nog in volle gang, wat betekent dat er in deze 
Uitgangspuntennotitie nog geen definitieve cijfers verwerkt kunnen worden. 
In deze notitie is daarom uitgegaan van een voorlopige raming van 1.4% voor 2021 en 
daarna een voorlopige raming van eveneens 1.4% voor 2022 e.v., conform de CPB-
kerngegevens november 2020, loonvoet sector overheid 2021.
Zoals vermeld in de 2e bestuursrapportage 2020 was in de programmabegroting 2021 
rekening gehouden met een hoger percentage dan benodigd. Dit percentage is met de 
bijstelling vanaf 2021 in mindering gebracht.
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Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 zullen de uiteindelijke afspraken tussen 
werkgevers en bonden, onder voorbehoud dat die dan zijn afgerond, worden verwerkt.

Het ABP heeft voor 2021 een verhoging van de pensioenpremie van 1% aangekondigd. Voor 
de werkgever betekent dit een verhoging van 0.7%. Met een verhoging van de 
pensioenpremie is ook voor 2022 rekening gehouden.

De totale loonindexering bedraagt hiermee voor 2022 3,05% (voor opbouw zie notitie 3.1.1 
Loonindexering).

Gewogen indexcijfer:
Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2022 bedraagt op grond van bovenstaande 
uitgangspunten 2,71 %. 
Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2021 en programmabegroting 2022

weging correctie indexcijfer 2022

indexcijfer 2021 komt bij PB 2022 Totaal

Prijsindexering 30% 0,60% 0,18% 1,30% 0,39% 0,57%

Raming loonindexering 2021 70% 0,95% 0,67% 0,00% 0,67%

Raming loonindexering 2022 70% 2,10% 1,47% 1,47%

0,85% 1,86% 2,71%

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2022.

De gemeentelijke bijdrage voor 2021 bedraagt € 62.878.000 (uitgangspunt 
programmabegroting 2021). Op basis van het gewogen indexcijfer van 2.71% bedraagt de 
verhoging van de inwonerbijdrage voor 2022, ten opzichte van de programmabegroting 2021, 
€ 1.704.000. 
De bijdrage voor de bluswatervoorziening is conform de businesscase met ingang van 2022 
met € 182.000 structureel verlaagd.
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021 is voor een bedrag van € 662.500 t.b.v. 
Veilig Thuis geen autorisatie verleend tot het moment dat hierover een bestuurlijke afspraak 
zou zijn gemaakt. Tot op dit moment is hierover nog geen uitsluitsel, reden om uit te gaan van 
de bijdrage zoals die is gebaseerd op de programmabegroting 2021. 

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 2.71% = € 
169.400.

Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage 
De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een 
bedrag van € 380.000.
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Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2022 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de 
Rijksbijdrage van € 75.000.

Autonome ontwikkelingen
De volgende autonome ontwikkelingen worden als uitgangspunt meegenomen bij het 
opstellen van de programmabegroting 2022:

- Toename aantal inwoners
- Rijksvaccinatieprogramma
- Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg
- Archiefbeheer Noord-Hollands Archief
- Licenties Microsoft a.g.v thuiswerken
- Trend verhoging verzekeringspremies
- Voortzetting versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt OGGZ 

Actualisatie investeringsplan
Het meerjarige investeringsplan wordt geactualiseerd en maakt onderdeel uit van de 
programmabegroting 2022. De kapitaallasten die hieruit voorvloeien, worden in de begroting 
verwerkt. De cijfers in deze notitie zijn gebaseerd op de huidige inzichten maar kunnen, naar 
aanleiding van vaststelling definitieve restantkredieten 2020, bij het opstellen van de 
uiteindelijke programmabegroting nog bijgesteld zijn.

Nieuw en/of versterkt beleid
Ook bij het opstellen van de programmabegroting 2022 zal de VRK terughoudend omgaan met 
nieuw en/of versterkt beleid voor de komende jaren. 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 2022 en hierop geënt 
positief meerjarenbeeld te kunnen presenteren. Bij de programmabegroting 2022 zullen 
eventuele voorstellen voor nieuw en versterkt beleid en hieraan ten grondslag liggende 
afwegingen integraal worden gepresenteerd.

Effect bijstelling loon- en prijsontwikkeling lopend boekjaar 2021
Op basis van de voorlopige percentages, zoals benoemd in paragraaf 3.2.1, bedraagt de 
bijstelling van de loon-en prijsontwikkeling 2021 0.85%. Dit percentage ligt beneden de, met 
de gemeenten afgesproken, bandbreedte van 1% en het beleid is dan niet naar de gemeenten 
door te berekenen.
Voorgesteld wordt daarom deze bijstelling ter hoogte van € 729.000 binnen de begroting van 
de VRK te dekken. Dit is mogelijk door het voordeel wat ontstaat uit de actualisatie van het 
MJIP, jaarschijf 2021, hiervoor in te zetten. Dit voorstel zal bij de 1e bestuursrapportage 2021 
worden uitgewerkt.

4 Consequenties en risico’s:
Uitgaande van de uitgangspunten in deze notitie resulteert dit in een negatief begrotingsaldo 
vanaf 2023. In de aanloop naar de programmabegroting 2022 zullen maatregelen getroffen 
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dan wel voorstellen gedaan worden om tot een sluitende begroting te komen.

Advies Commissie Bedrijfsvoering:
De Commissie Bedrijfsvoering stemt in met de Uitgangspuntennotitie programmabegroting 
2022 met de aanvulling dat zij adviseert om een toelichting in de notitie op te nemen hoe om 
te gaan met de taakstelling van Veilig Thuis na afbouw van de bestemmingsreserve 
Transitiekosten vanaf 2023.

Reactie directie:
De directie dankt de CBV voor haar inbreng en positief advies. 
Het instellen van de bestemmingsreserve is voor een belangrijk deel een gevolg van het door 
gemeenten meegegeven uitgangspunt dat medewerkers VT onder de CAO gemeenten 
moesten worden gebracht. Aangezien dit leidde tot meerkosten is vanuit het 
rekeningresultaat VRK een bestemmingsreserve gevormd op een niveau dat de meerkosten 
voor een periode van drie jaar zouden zijn afgedekt. Daarmee hebben gemeenten tijd 
gekregen om te bezien hoe na deze periode met het CAO-effect wordt omgegaan. Dat kan 
zich uitstrekken van het verhogen van de gemeentelijke bijdrage, het verminderen van de 
taakopgave dan wel efficiënter uitvoering geven aan taken. Voor wat betreft dat laatste, dit 
zou meegenomen kunnen worden in de nog te maken afspraken over of en zo ja hoe 
efficiency kan worden bereikt nu VT onderdeel is geworden van de VRK (wat overigens ook 
als doel had bedrijfsrisico’s op het vlak van ICT e.d. af te dekken). Op basis van de huidige 
jaarcijfers leeft de verwachting dat de bestemmingsreserve Transitiekosten Veilig Thuis meer 
dan voldoende op niveau is om de meerkosten voor een langere periode af te dekken. Mocht 
een andere fasering van de afbouw worden gewenst, dan kan dit worden uitgewerkt en 
meegenomen in de programmabegroting 2022. Dit geeft gemeenten meer tijd om na te 
denken welk koers zij willen varen en de organisatie om hierover van advies te dienen en te 
kijken hoe de hieruit volgende opdracht ingevuld kan worden.

5 Voorstel te nemen besluit:
1. De door het DB voorlopig vastgestelde Uitgangspuntennotitie te bespreken, mede in 

het licht van de besluitvorming over de nota Financieel Beleid

5. Vervolgtraject
Na  vaststelling  wordt  de  notitie  ter  informatie  aan  de  colleges  van  de  regiogemeenten 
gezonden.

6. Bijlage(n):
Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2022

In de vergadering genomen besluit:
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