INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

4.

Ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te vragen bij
Peter Kessels.

Inkomende stukken
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2
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
9 september 2021
Jaarrekening 2020 en begroting 2022 VRHM
Bevestiging van het tijdig toesturen van de jaarrekening 2020 en de begroting
2022 en het resultaat van onderzoek.
Ter informatie (zie bijlage)

Financieel Overleg van gemeenten in Hollands-Midden
2 november 2021
Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor
begrotingen 2023
De kaderstelling voor de begroting 2023 is op 1 november 2021 in de bestuurlijke
werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) van
de gemeenten in Hollands-Midden vastgesteld.
De financiële kaderstelling wordt gevolgd bij het opstellen van de begroting 2023
(zie bijlage)

Verzonden stukken
1

Brief aan

:
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:
Onderwerp
:
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Voorstel

:

Gemeenteraden van gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
1 november 2021
Reactie op zienswijzen Programmabegroting 2022 VRHM
De raden van de deelnemende gemeenten hebben bij het Dagelijks Bestuur van
de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerpProgrammabegroting 2022 VRHM naar voren kunnen brengen. In de brief vindt u
de reactie van het Dagelijks Bestuur.
Ter informatie (zie bijlage)
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Afdeling Bestuur
Bureau Bestuurujke Zaken en
Toezicht
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
070 - 441 66 11
www.zuid-holland. nl
Datum

zie vezenddatum linksonder
Ons kenmerk

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Hollands-Midden

t.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 1 123

PZH-2021-783765370
DOS-2021-0001047
Uw kenmerk
Bijlagen

2302BC LEIDEN

Onderwerp

Jaarrekening 2020 en begroting 2022
Geacht bestuur,

Wij danken u voor het tiidig toesturen van uw jaanekening 2020 en begroting 2022.

op basis van de Gemeentewet oefent de provincie financieel loezicht uit op de gemeenten

en

gemeenschappeli.lke regelingen. Het toezicht is erop gericht te voorkomen dat een organisatie in
een financieel uitzichtloze situatie komt die zii zelÍ niet kan oplossen. Dit toezicht is risicogericht

en proportioneel. Naar ons oordeel geeft de financiële situatie van uw gemeenschappelijke
regeling op dit moment geen aanleiding tot verdergaand onderzoek. U ontvangt daarom een
beknopte brief.

Toezichtregime begroting 2022: repressieÍ toezicht
uw begroting voldoet aan de criteria voor regulier (repressief) toezicht. Dit houdt in dat u uw
begroting direct kunt uitvoeren. Wii hoeven begrotingswilzigingen niet vooraí goed te keuren
wel verzoeken wij u om de begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling ter

kennisneming aan ons toe te sturen.
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Resultaat onderzoek
UwbegrotingenmeerjarenraminghebbenwijbeoordeeldopStructureelenreëel
begrotingsevenwicht volgens de uitgangspunten van de Gemeentewet. wij zijn tot de conclusie
gekomen dat de structurele lasten van uw begroting en meerjarenraming gedekt zijn door
structurele baten.
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Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
Drs. Mari.je L.E.F. Hoogendoorn-Bruins Slot

Hoofd Bureau Bestuurluke Zaken en Toezicht
Deze bief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de bief.
Wij vezoeken u in uw conespondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wi.j rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen,
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Dagelijks en Algemeen Besturen van de
Gemeenschappelijke Regelingen in de
Regio Hollands-Midden
Ter attentie van de secretaris

afdeling
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Gouda

Werkgroep FKGR

06 515 688 02

1 november 2021
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verzonden

Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen
Hollands-Midden voor begrotingen 2023

5 november 2021

Geacht Bestuur,
Met de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” beschikken de gemeenten in de
regio Hollands-Midden sinds 2010 over een gedragen instrument om met alle gemeenschappelijke
regelingen waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken over indexering en algemene
taakstelling voor de op te stellen begrotingen.
De kaderstelling voor de begroting 2023 is op 1 november 2021 in de bestuurlijke werkgroep
Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) van de gemeenten in HollandsMidden vastgesteld.
In deze brief informeer ik u over deze financiële kaderstelling.
Samenvatting financiële kaderstelling 2023
1. De geadviseerde prijsindexatie voor 2023 bedraagt 3,7% voor beloning werknemers en 2,5%
voor netto materieel.

bezoekadres:
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda

bijlagen: 3

correspondentieadres:
postbus 1086, 2800 BB Gouda
e-mail gemeente@gouda.nl
telefoon: 14 01 82

Indexering 2023
Op 26 oktober 2021 is de ambtelijke werkgroep FKGR digitaal bijeen geweest. Daarbij is besloten om
de systematiek, zoals deze in 2020 is opgezet en is vastgesteld door de bestuurlijke werkgroep
FKGR, onverkort te handhaven. Dit ambtelijk advies is op 1 november 2021 door de bestuurlijke
werkgroep FKGR overgenomen. De systematiek betreft de systematiek van een waardevaste
indexering.
Hierbij wordt de indexering voor 2023 gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2021 en 2022,
zoals deze worden aangegeven in de laatst bekende septembercirculaire; de septembercirculaire
2021. In bijlage I is te zien, dat deze systematiek leidt tot correcties op zowel de indexering van
personele als de indexering van materiële lasten. De indexering van personele lasten wordt
gecorrigeerd met 1,7% (tot 3,7%), de indexering van materiële lasten wordt gecorrigeerd met 1,0%
(tot 2,5%).
De indexpercentages liggen fors hoger dan de percentages van verleden jaar, mede als gevolg van
de bovenstaande correcties.
Ik vertrouw erop dat het verstrekken van deze kaderstelling bijdraagt aan een effectieve
samenwerking binnen de regio Hollands-Midden.
Met vriendelijke groet,

namens het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden,
Wethouder Mr. M. (Michiel) Bunnik

pagina 2

Bijlage I:

Waardevaste indexering

Prijsindex
Jaar

Prijs beloning medewerkers
2020

2021

Prijs materieel
2022

2023

2020

2021

2022

2023

CEP/MEV/Circulaire
CEP 2018 / Meicirc 2018
MEV 2019 /
Septembercirc 2018

3,2%

CEP 2019 / Meicirc 2019
MEV 2020 /
Septembercirc 2019

1,9%

CEP 2020 / Meicirc 2020
MEV 2021 /
Septembercirc 2020

2,6%

2,8%

2,1%

1,8%

1,7%

1,5%

4,6%

0,6%

1,3%

1,5%

1,5%

1,5%

2,0%

1,2%

2,0%

1,4%

0,5%

3,1%

2,1%

1,9%

Correctie T-2 betreft
het jaar 2021
Verschil tussen index
sept. 2021 (0,5) en sept.
2020 (0,6)
Correctie T-1 betreft
het jaar 2022
Verschil tussen index
sept. 2021 (3,1) en sept.
2020 (1,3)

2,6%

1,5%

2,5%

CEP 2021 / Meicirc 2021
MEV 2022 /
Septembercirc 2021

Vastgestelde indexering
Correctie T-2 voor
waardevaste index basis
sept
Correctie T-1 voor
waardevaste index basis
sept
Waardevaste indexering
2023

1,5%

3,20%

1,8%

1,6%

3,88%

2,0%

1,40% +/-

-0,1%

1,50%

1,80%

-0,1%

1,80%

1,10% +/-

0,6%

1,8%

0,6%

0,40%

3,7%

-0,1

-0,1

1,8

1,8

3,7
Bron: septembercirculaire 2021, p. 38, tabel 4.2.2, Prijsindexen CPB*MEV en CEP 2021
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1,5%

0,4%
2,5%

0,6

0,6

0,4

0,4
2,5

4.3.1 bijlage Zienswijzen PB2022 VRHM

Blad1

Zienswijzen gemeenten PB2022 VRHM
Status 23 juni 2021

Gemeente
Alphen ad Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp

Datum brief Datum
zienswijze
raadsvergaderingStatus
7 juni 2021
3 juni 2021 definitief
27 mei 2021
16 juni 2021
31 mei 2021
27 mei 2021
8 juni 2021
20 mei 2021
27 april 2021

definitief
16 juni 2021 concept

27 mei 2021
1 juni 2021
29 april 2021
29 april 2021

definitief
definitief
definitief
definitief
definitief

Zienswijze
instemmen

Opmerkingen
complimenten voor de begroting en de meerjarenraming
verwachten blijvende aandacht voor een efficiënte bedrjifsvoering

akkoord
akkoord

waardering inzet VRHM

akkoord
geen zienswijze
geen zienswijze
gesteund
beleidsmatig instemmen
financieel

21 mei 2021
18 mei 2021
3 juni 2021

definitief
definitief
3 juni 2021 definitief

Teylingen
Voorschoten

29 april 2021

definitef

stemt in

Waddinxveen

27 mei 2021

concept

instemmen

Zoeterwoude
Zuidplas

27 mei 2021
11 juni 2021

27 mei 2021 definitief
9 juni 2021 definitief

stemt in
inzichtelijk maken of en welke
knelpunten er kunnen onstaan als
gevolg van verschil gem. bijdragen
en Cebeon norm

27 mei 2021

Comm: instemmen
wordt hamerstuk
Comm: instemmen

3 juni 2021

vele impliciete aandachtspunten
'dit gaat wellicht tot een hogere gemeentelijke bijdrage leiden '

vasthouden aan
eerder voorgestelde
taakstelling

Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest

Mailwisseling
Hillegom
Lisse
Teylingen

bedanken voor inzet COVID-19

geen
instemmen
geen belemmeringen t.a.v.
vastellen

- aandacht voor structurele besparingen; slimmer en efficiënter
werken, zuiniger te zijn en overheadkosten te beperken.
- voorstellen om taken te verminderen
- inzicht in extra COVID-19 kosten
- aandacht voor geestelijke en lichamelijke gezondheid
ingezette medewerkers coronapandemie
- informeren over ontwikkelingen ongevallenverzekering
- waardering begroting 2022 conform financiële kaderstelling
- waardering dat algemene reserve is gestegen
- waardering dat algemene reserve is gestegen
- complimenten voor regievoering en coördinatie
coronapandemie
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