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Geacht bestuur,
De raad van de gemeente Dordrecht heeft in de vergadering van 15 december 2015
kennis genomen van het concept van de geactualiseerde begroting 2016 van de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Hierbij brengen wij onze zienswijze op
uw begroting naar voren.
Voorgestelde voorlopige indexatie
In de geactualiseerde begroting stelt u voor om voorlopig uit te gaan van een
benodigde indexering van de budgetten met 1,63%. U bent er hierbij vanuit gegaan
dat de apparaatsbudgetten voor 30% prijsgevoelig en voor 70% loongevoelig zijn.
Voor de ramingen van de beide prijsstijgingen bent u uitgegaan van de
septembercirculaire 2015 van het gemeentefonds.
Met oog op de uitvoerbaarheid van uw begroting hebben wij alle begrip voor de
noodzaak van het indexeren van de apparaatsbudgetten. Tegelijk stellen wij vast
dat er bij de voorgestelde indexatie momenteel nog geen nacalculatie wordt
toegepast. Graag zouden wij zien dat deze nacalculatie wel bij de
indexatiesystematiek wordt betrokken.
Daarnaast stellen wij vast dat er momenteel wordt uitgegaan van de prognose op
macro ontwikkelingen op basis van de septembercirculaire. Graag zouden wij met
betrekking tot de loonontwikkeling zien dat wordt uitgegaan van werkelijk
(verwachte) loonontwikkelingen. Dit kunnen bijvoorbeeld cao ontwikkelingen of
ontwikkelingen in premies zijn. De nu gehanteerde 1,9% kent deze relatie niet.
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u om de gehanteerde systematiek voor
indexatie nogmaals te laten bezien. Bij voorkeur zien wij één gezamenlijk
gehanteerde systematiek voor de Gemeenschappelijke Regelingen binnen
Zuid-Holland Zuid, die in gezamenlijkheid met de gemeenten is opgesteld.
Hoogachtend,
De gemeenteraad van Dordrecht,
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