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Gemeenschappelijke regelingen Financieel kader 2023

1 8 NOV. 2021

Geacht bestuur,

Afspraken rondom financieel kader Gemeenschappelijke Regelingen
Met "De financiele kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen
2023" hanteren de gemeenten in de regio Hollands-Midden sinds 2010 een instrument om hun
bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen jaarlijks op een vaste wijze aan te passen aan de
inflatie en aan de veranderingen in hun eigen financiele situatie ten gevolge van rijksbeleid. Het
college heeft in zijn vergadering van 16 november 2021 deze kaderstelling tevens van toepassing
verklaard op die gemeenschappelijke regelingen die niet behoren tot de regio Hollands Midden
waaraan Gouda deelneemt. U bent hierover in algemene zin geInformeerd met ons schrijven met
kenmerk 834783 d.d. 17 september 2013. Deze toepassing is ook in de kaders van deze regelingen
overgenomen. Dit schrijven betreft de consequenties voor 2023.

Wijziging kaderstelling 2023
In onderstaande tabel is het voorstel samengevat.

1. De toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt 3,7% voor beloning werknemers en
2.5% voor netto materieel.

Het gaat hierbij om een nieuwe variant t.o.v. vorig jaar de zogeheten waardevaste indexering. Hierbij
wordt de indexering voor 2023 gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2021 en 2022. Een
nadere uitwerking van het kader treft u aan in de brief aan de Dagelijks Besturen van de
Gemeenschappelijke Regelingen in de Regio Hollands-Midden met de bijbehorende bijlagen.
Op grond van het bovenstaande volgt het college van Gouda het advies van het bestuur FKGR om
voor het jaar 2023 uit te gaan van een indexpercentage van 3.7% voor de loonkosten en met
betrekking tot de materiele kosten een indexpercentage van 2.5% te hanteren (het percentage uit de
septembercirculaire).
U wordt verzocht om het standpunt van het college te verwerken bij het samenstellen van de
begroting 2023.
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Mocht u nog vragen hebben dan verzoek ik u contact op to nemen met Astrid Leijen van de
gemeente Gouda. Zij is bereikbaar onder 06 43385606 of via de e-mail astrid.leijen@gouda.nl.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gouda,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve
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