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Aanleiding 
 
 De memo wordt opgesteld als aanvulling op eerder aangeleverde stukken bij agendapunt 

Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen. 
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht 
 

 
Kernboodschap  
 
In bijgevoegd memo wordt nadere toelichting gegeven op artikel 2.1 en artikel 2.2 van de 
Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019. 
 
Artikel 2.1: 
De deelnemersbijdrage wordt in het lopende begrotingsjaar niet aangepast. Een incidenteel 
voor- of nadeel komt tot uiting in het rekeningresultaat van de gemeenschappelijke regeling. 
 
Toelichting: 
Met lopend begrotingsjaar wordt jaar T bedoeld. 
Als bij de jaarrekening van jaar T de loon- en prijsindexatie hoger of lager uitvalt ten opzichte 
van de indexatie, zoals deze is opgenomen in de kaderbrief en begroting jaar T, leidt dit niet 
tot aanpassing van de gemeentelijke bijdragen over het jaar T. 
Het voor- of nadeel komt ten gunste of ten laste van het rekeningresultaat van de GR. Er 
vindt dus geen nacaculatie plaats. 
 
Artikel 2.2: 
Bij ontwikkelingen als gevolg van veranderingen in het loon- en prijspeil, wordt de 
deelnemersbijdrage in het komende begrotingsjaar (T+2) wel aangepast. 
 
Toelichting: 
Met komend begrotingsjaar wordt de begroting jaar T+2 bedoeld. 
Afwijkingen van loon- en prijsindexatie over jaar T kunnen pas worden vastgesteld na afloop 
van jaar T namelijk het cijfer uit CEP jaar T+1.  
Dat betekent dat de eerst volgende begroting die wordt opgesteld nadat de werkelijke index 
over jaar T bekend wordt jaar T+2 is. 
Bij het vaststellen van de indexatie jaar T+2 wordt het verschil over jaar T gecorrigeerd. 
  



 

Pagina 2 van 2 
 

Voorbeelduitwerking: 
 

 
 
 
 
 
  

Kadernota 2020 Begroting 2022, nacalculatie index 2020

Kadernota 2020

Index 2020 (CEP 2018)

2,8 Gebruikte index begroting 2020

(CEP 2018)

2,8

Correctie index 2020 n.v.t. Werkelijke index 2020 (CEP 2021) 3,0

Indexcijfer kadernota en begroting 2020 2,8 Te corrigeren op index 2022 

n.a.v. nacalculatie index 2020

0,2

Berekening index bij opstellen begroting 2022

Kadernota 2022

Index 2022 (CEP 2020)

2,7

Te corrigeren op index 2022 

n.a.v. nacalculatie index 2020

0,2

Indexcijfer begroting 2022 2,9

CEP maart 2018

Kadernota 2020 Begroting 2022

CEP maart 2022


