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Geacht bestuur, 
 
Met deze brief informeren wij u over ons uitgangspunt voor de loon- en prijscompensatie naar 
gemeenschappelijke regelingen.  
 
Als gevolg van ontwikkelingen rond de kredietcrisis hebben wij eerder de ontwikkeling van de 
prijscompensatie in 2010 naar beneden bijgesteld tot 0,5% en de looncompensatie vooralsnog gelijk 
gehouden op 3%. Inmiddels is meer duidelijkheid rond het pakket maatregelen dat het kabinet inzet om de 
kredietcrisis het hoofd te bieden. Ook heeft het Rijk een financieel akkoord met de VNG gesloten. De 
verwachting is dat ook de loonontwikkeling in 2010 lager komt te liggen dan de 3% waar we nu rekening 
mee houden, namelijk dat de nullijn zal worden aangehouden. Daarom hebben wij voorzichtigheidshalve 
besloten om in 2010 uit te gaan van een meer realistische loonontwikkeling van 1% (alleen compensatie van 
de verwachte stijging in pensioenpremie), waarbij we verwachten dat alleen dit in de algemene uitkering 
gecompenseerd wordt. Wij zullen dit niet alleen intern maar ook als uitgangspunt naar onze 
gemeenschappelijke regelingen hanteren.  
Het te hanteren percentage voor 2010 ten opzichte van 2009 wordt dan: 
Bijdrage voor loongevoelig deel 70% van 1%  = 0,70% 
Bijdrage voor prijsgevoelig deel 30% van 0,5% = 0,15%  
Totaal          0,85% (was 2,25%) 
 
Wij hebben ook de deelnemende partijen geïnformeerd en gevraagd of zij ten aanzien van de bijdrage in 
2010 rekening willen houden met dit uitgangspunt.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, 
 
P. Bruinooge, Burgemeester, 
 
 
 
Drs. J.C.M. Cox, secretaris, 


	  

