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Actieve informatieplicht: Collegebesluit over nullijn loon- en prijsindixatie 2012 en de
taakstellende bezuinigingen 2012 en verder voor de gemeenschappelijke regelingen.

Kernboodschap:
Ons college heeft op 19 april 2011 besloten om voor alle gemeenschappelijke regelingen
behalve voor de WNK, de indexatie van de loon- en prijsstijging 2012 aan te sluiten bij de in
de brief van gemeente Alkmaar van 16 december 2010 voorgestelde nullijn.
Voor de taakstellende bezuiniging is besloten om aan te sluiten bij de gemeenten Hoorn en
Heerhugowaard en uit te gaan van een concrete bezuinigingstaakstelling van 5%, 7,5% en
10% voor de jaren 2012, 2013 en 2014 ten opzichte van het begrotingsjaar 2010.
Dit standpunt sluit namelijk het meeste aan bij motie 2 zoals aangenomen door uw raad op
29 juni 2010. Hierin staat dat voor de gemeenschappelijke regelingen GGD, MRA, RHC en
Veiligheidsregio op 10% bezuiniging vanaf 2012 moet worden aangestuurd (zie bijlage).
Onze gemeente kan niet zelfstandig beslissen over de loon- en prijsindexatie en de
taakstellende bezuiniging. De besluitvorming vindt plaats door alle aangesloten gemeenten.
Omdat de brief van gemeente Alkmaar aan de Gemeenschappelijke regelingen als strekking
heeft 5% vanaf 2012 en verder oplopend naar 10% is het niet opportuun om als gemeente
Bergen op 10% vanaf 2012 aan te sturen.
De WNK is hiervan uitgezonderd omdat uw raad op 10 maart 2011 heeft ingestemd met het
voorstel "aangepaste werkbegroting 2011 WNK". Hierin is onder andere aangegeven dat de
gemeentelijke bijdrage niet zal afnemen en het niet mogelijk is om 5% te bezuinigen omdat
de regionale gemeenten zich niet hebben gehouden aan de afspraken in het visiedocument
'regie en uitvoering WNK bedrijven' waarbij een hogere afname van diensten van WNK zou
moeten leiden tot een hogere omzet. Daarnaast heeft het WNK haar werkbegroting 2011
aangepast aan de bezuinigingen van de Rijksoverheid op het WSW budget. Dit heeft geleid
tot een verlaging van de bedrijfskosten van € 1.502.000.
De gemeenschappelijke regelingen worden schriftelijk geïnformeerd en de
vertegenwoordigende wethouders zullen dit standpunt naar voren brengen bij de
bestuursvergaderingen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen.
Na besluitvorming over de verschillende begrotingen 2012 van de gemeenschappelijke
regelingen worden de financiële gevolgen via de dan eerstvolgende P&C rapportage
verwerkt.
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