Geacht college,
Toelichting bij deze informatie
Op 7 februari jl. heeft het algemeen bestuur van de GR DG&J een voorgenomen besluit
genomen tot vaststelling van de Bijdrageverordening DG&J op 16 mei 2019 en ingestemd
met een ingroeimodel van 3 jaar.
De Bijdrageverordening DG&J wordt aan de colleges voorgelegd voor het geven van een
zienswijze. De GR DG&J is een zogenaamde college-regeling. Hierbij is het gebruikelijk
dat het college een zienswijze geeft. Gelet op de directe en indirecte financiële
consequentie van de bijdrageverordening ligt het in de rede om ook uw raad bij uw
zienswijze te betrekken. Onderstaand geven wij u in een samenvatting enkele
bouwstenen die u hiervoor kunt gebruiken.
Informatie voor de gemeenteraad
Al geruime tijd leeft de wens voor een juridische verankering van de deelnemerbijdragen
aan de DG&J in de vorm van een bijdrageverordening. Deze wens is mede ingegeven
vanuit de beleving dat de huidige bijdragen vanuit een historische context tot stand zijn
gekomen en niet (altijd) meer in relatie staan met de door de DG&J geleverde diensten.
In de vergadering van het algemeen bestuur van november 2018 is besloten tot het
uitwerken van een bijdrageverordening. In februari 2019 heeft het algemeen bestuur
ingestemd met de nu voorliggende verordening.
Het vaststellen van de bijdrageverordening is de bevoegdheid van het algemeen bestuur.
Bij een zorgvuldige voorbereiding hoort dat de colleges om hun zienswijze wordt
gevraagd, voordat het algemeen bestuur de verordening daadwerkelijk vaststelt. Er is
hier geen formele verplichting om zienswijze aan de raden te vragen. Het is dan
gebruikelijk om dat niet te doen. En het is aan de colleges om hun raden te informeren.
In 2016 en 2017 heeft het onderwerp diverse malen op de agenda van het algemeen
bestuur gestaan en zijn kaders en uitgangspunten vastgesteld. Het algemeen bestuur
heeft voor het vraagstuk van de in een bijdrageverordening te hanteren verdeelsleutels
advies gevraagd aan een vertegenwoordiging van controllers uit de subregio's.
In de bijdrageverordening worden geen keuzes gemaakt over het te voeren beleid en de
budgettaire ruimte die hiervoor kan worden ingezet. De kaderstelling voor het beleid en
het voor de uitvoering benodigde budget vindt plaats binnen de bestaande beleids- en
begrotingscyclus. In de bijdrageverordening wordt wel bepaald op welke manier de
kosten en opbrengsten aan een product worden toegerekend en welke verdeelsleutel
wordt gehanteerd voor het bepalen van de bijdrage van de deelnemers.
De voorliggende bijdrageverordening resulteert in een grote mate van transparantie ten
aanzien van de wijze waarop de bijdragen tot stand komen. Daarbij wordt ook een
vermindering van het aantal verdeelsleutels gerealiseerd en zijn deze alle objectiveerbaar
en navolgbaar. De toepassing van de verdeelsystematiek in de bijdrageverordening leidt
tot herverdeeleffecten bij de deelnemers. Gelet op de relatief geringe omvang hiervan
stellen wij voor om de herverdeeleffecten over een periode van 3 jaar te verdelen.
De bijdrageverordening zal, indien deze wordt vastgesteld, ingaan per begrotingsjaar
2021.

