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Voorstel vaststellen actualisatie methodiek indexering inwonerbijdragen 4GR 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 30 juni 2021 

AGENDAPUNT 10 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

In 2016 is vanuit de kring van gemeentesecretarissen het initiatief genomen om samen met de vier 

gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO), Gemeentelijke 

gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD), Metropoolregio Eindhoven (MRE) en Omgevingsdienst 

Zuidoost-Brabant (ODZOB) tot afspraken te komen over de methodiek van indexering van de 

inwonerbijdrage, cycli en tijdstippen m.b.t. het aanleveren van documenten P&C cyclus en de 

harmonisatie van diverse verordeningen beleidsregels. Dit heeft geresulteerd in een tweetal 

beleidsnotities Kaders P&C documenten die respectievelijk in 2016 en 2017 in de afzonderlijke 

algemeen besturen van de 4GR zijn vastgesteld. Met u is afgesproken dat de beleidsnotities 4-jaarlijks 

worden geactualiseerd en daar waar nodig en/of wenselijk worden bijgesteld.  

  
Actualisatie methodiek indexering inwonerbijdrage 
 
Een belangrijk onderwerp is de methodiek indexering inwonerbijdrage die de 4GR vanaf begrotingsjaar 

2018 gezamenlijk hanteren: 

 

Uit de Macro Economische Verkenning zoals deze door het CPB wordt gepresenteerd op Prinsjesdag 

worden de kengetallen “Loonvoet sector overheid” en “netto materiele overheidsconsumptie” gepakt. 

Deze kengetallen worden via een gewogen index (voor Metropoolregio telt het cijfer loon voor 90% mee 

en prijs 10%) omgeslagen in een percentage. Met dit percentage wordt de inwonerbijdrage van het 

vorige begrotingsjaar geïndexeerd.   

 

De indexering van de inwonerbijdrage wordt voorafgaand aan het opstellen van de begroting in de vorm 

van een kadernota voorgelegd aan en vastgesteld door het Algemeen Bestuur.  

 

Uit een rondgang bij de gemeenten is gebleken dat de huidige methodiek als eenvoudig, werkbaar, 

duidelijk, transparant en controleerbaar wordt ervaren en goed uitlegbaar is naar de eigen 

gemeenteraad. Door de werkgroep is naar aanleiding hiervan geconcludeerd dat de huidige methodiek 

voldoet en dat deze kan worden voortgezet. Wel is bij deze actualisatie van de mogelijkheid gebruik 

gemaakt een verbetering / aanvulling door te voeren in het huidige beleid: 
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Verbetering 

 

Het CPB publiceert sinds vorig jaar een uitgebreider overzicht met indicatoren in de Macro Economische 

Verkenning. Hierdoor is het mogelijk geworden om de index te baseren op kengetallen van het jaar waar 

de begroting betrekking op heeft (T), in plaats van die van het jaar daarvoor (T-1).   

 

Aanvulling 

 

Het CPB hanteert doorgaans meer behoudende c.q. behoedzame ramingen naar mate de periode waar 

de indexering betrekking op heeft verder in de toekomst ligt. Door in het nieuwe beleid het kengetal van 

het betreffende begrotingsjaar te hanteren voor de bepaling van de indexering, zou een situatie kunnen 

ontstaan dat de GR geconfronteerd wordt met een structureel nadelig effect in de hoogte van de 

inwonerbijdrage. Indien hiervan sprake is, dan biedt het nieuwe beleid de mogelijkheid dat de individuele 

GR het eigen bestuur een voorstel kan doen ter compensatie van het nadelige effect.  

 

Om de geactualiseerde methodiek te kunnen toepassen bij het opstellen van de kadernota begroting 

2023 (start september 2021), is het noodzakelijk dat uw Algemeen Bestuur het geactualiseerde beleid 

vaststelt voorafgaand aan de start van dit proces. 

 

Cycli en tijdstippen aanleveren documenten P&C cyclus 

 

Dit onderwerp heeft een sterke relatie met de voorgenomen aanpassingen in de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. De huidige cycli en tijdstippen voor het aanleveren van de diverse 

documenten uit de P&C cyclus aan de gemeenten zijn werkbaar voor alle partijen. In de werkgroep is 

afgesproken dit dan ook pas verder af te stemmen en te actualiseren als duidelijk is welke wijzigingen 

definitief worden doorgevoerd en wat het effect daarvan is op de P&C cyclus van de 4GR en 

gemeenten. 

 

Harmonisatie verordeningen en beleidsregels 

 

In 2017 hebben de 4GR de volgende verordeningen en beleidsregels geharmoniseerd: 

 

- Financiële verordening; 

- Controleverordening; 

- Treasurystatuut; 

- Notitie hoogte algemene reserve; 

- Beleidsregels reserves en voorzieningen. 

 

Deze verordeningen en beleidsregels zijn in 2018 van kracht geworden. Actualisatie zal plaatsvinden in 

het najaar 2021, besluitvorming is voorzien in uw vergadering in december 2021. De geactualiseerde 

versies treden met ingang van het jaar 2022 in werking. 
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De Commissie van Advies voor Financiën vergadert op 9 juni 2021 over dit voorstel. Het advies van het 

overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht. 

 

Eindhoven, 31 mei 2021 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter a.i.,   de secretaris, 

mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel.  mevrouw drs. J. Wiggers. 
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 31 mei 2021; 

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 9 juni 2021 

B E S L U I T  

De methodiek indexering inwonerbijdrage te continueren, zoals opgenomen en vastgesteld in  

de door vier Gemeenschappelijke Regelingen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven en Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant gezamenlijk opgestelde beleidsnotitie Kaders P&C documenten deel I, aangevuld met de 

wijzingen uit de Beleidsnotitie kader indexeringen. 

Eindhoven,  30 juni 2021 

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter a.i.,  de secretaris,  

 


