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Bijlage B bij agendapunt 09: Tweede wijziging programmabegroting 

2016 [AB20161128-09]  

Datum 

29-11-2016 

Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten 

Ter attentie van de voorzitter door tussenkomst van de 

Colleges van burgemeester en wethouders  

      

 

 

 

Onderwerp 

Ontwerp 2e wijziging Programmabegroting 2016 

 

 

 

 
 

 

Geachte voorzitter en leden van de Gemeenteraad, 

 

Op 28 november jl. heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met de 

Ontwerp 2e wijziging programmabegroting 2016. Conform de geldende 

procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigen wij de gemeenteraden 

uit hun zienswijze op dit stuk te geven.  

 

De wettelijke termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt acht 

weken. Wij verzoeken u de zienswijze van uw raad uiterlijk 26 januari 2017 

bekend te stellen aan het dagelijks bestuur van de VRU, ter attentie van de 

concerncontroller de heer Van ’t Hoog. 

Voor de volledigheid delen wij u mede dat de voorliggende stukken in afschrift 

zijn toegezonden aan de financieel adviseurs van de gemeenten en de 

gemeentelijke accountfunctionarissen. 

Wij nemen u mee in de hoofdlijnen van deze wijziging.  

 

Aanleiding wijziging 

Op 15 juni 2016 heeft het algemeen bestuur de 1e wijziging 

programmabegroting 2016 vastgesteld. Ten tijde van het consultatieproces 

rondom deze eerste wijziging, waren de financiële consequenties van de 

recent afgesloten CAO voor gemeenten nog niet bekend. Nu deze financiële 

effecten in relatie tot de gewijzigde pensioenpremies in 2016 bekend zijn, 

hebben wij de financiële effecten verwerkt in deze Ontwerp 2e wijziging van 

de Programmabegroting 2016.  
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Personeelskosten 

De personeelskosten stijgen in 2016 met € 1.030.000 als gevolg van de CAO 

2016-2017. Daarnaast is er een loonsverhoging afgesproken van 0,4% per 1 

januari 2017. De personeelskosten stijgen hierdoor vanaf 2017 met € 232.000 

bovenop de eerder genoemde € 1.030.000 vanaf 2016.  Deze lastenstijging 

met exogene oorzaak wordt doorberekend aan de gemeenten. 

In de 1e wijziging Programmabegroting 2017, welke u begin 2017 wordt 

aangeboden, worden de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2017 geformaliseerd. 

 

Gemeenschappelijke financiering Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 

Op 15 juni jl. heeft het algemeen bestuur ingestemd met het per 1 januari 

2016 laten uitvoeren van wettelijk verplichte gemeentelijke taken op het 

gebied van Bevolkingszorg als niet wettelijke collectieve taken door de VRU en 

de daartoe benodigde gemeentelijke bijdrage ter hoogte van €105.500 per 

2016 structureel op te nemen in de begroting van de VRU. Dit is verwerkt in 

deze 2e wijziging programmabegroting 2016.  

 

Wijziging gemeentelijke bijdrage 

Ter verduidelijking hebben wij het effect van deze twee mutaties op de 

gemeentelijke bijdrage in onderstaande tabel weergegeven. 

 

Gemeentelijke bijdrage conform eerste 

wijziging programmabegroting 2016   
 69.692.773  

Mutaties structureel     

Personele kosten (CAO/pensioenen)    1.030.472  

Waarvan een deel maatwerk betreft  -13.847  

Totaal toename door personele kosten  1.016.625 

Toename GC 2.0  105.500 

Nieuwe gemeentelijke bijdrage tweede 

gewijzigde programmabegroting 2016    70.814.898  

 

Actualiseren maatwerk afspraken 2016 

Na het opstellen van de 1e wijziging programmabegroting 2016 is de TUO 

2016 voor de gemeente de Bilt getekend.  De maatwerkbijdrage van deze 

gemeente hebben wij aangepast aan de definitieve maatwerkafspraak 2016 

(correctie van € 14.451). 
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Verdere procedure  

Na ontvangst en verwerking van de eventuele zienswijzen van de raden op de 

voorliggende stukken, zullen wij deze op 13 februari 2017 aan het algemeen 

bestuur ter vaststelling voorleggen. Vanzelfsprekend zijn wij overigens te allen 

tijde bereikbaar voor vragen vanuit de gemeenten.  

 

 

Namens het bestuur, 

 

 

 

Dr. P.L.J. Bos  

Secretaris 

 

 


