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Geacht bestuur, 

Binnenkort biedt u de begroting 2015 van uw gemeenschappelijke regeling (GR) aan. Wij hebben u begin 
februari geïnformeerd over de uitgangspunten 2015 (brief met kenmerk 2014-3). 

In deze brief hebben wij u ook: 
gevraagd rekening te houden dat gemeenten gebruik gaan maken van de mogelijkheid in de 
uitgangspunten om de gemeenschappelijke regelingen opdracht te geven tot een extra algemene 
ombuiging ter grootte van de berekende indexering gemeentelijke bijdrage 2015 (0,575%) 
geïnformeerd over eventuele gevolgen van rijksbezuinigingen voor de gemeenschappelijke 
regelingen 

Wij hebben aangekondigd u voor 1 april duidelijkheid te geven. 

Op verzoek van de gemeenten Den Helder, Hoorn en Alkmaar, zijn op 13 maart j l . de wethouders financiën 
van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Heerhugowaard, Heiloo, 
Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Schagen, Schermer, Stede Broec bijeen 
geweest over het al dan niet overgaan tot bezuinigingsmaatregelen voor de begroting 2015 van de 
gemeenschappelijke regelingen en verder. Een ruime meerderheid van de deelnemers heeft geadviseerd de 
hieronder beschreven aanvullende financiële uitgangspunten te hanteren. 

De colleges van B&W van Hoorn en Alkmaar hebben dit advies integraal overgenomen en zijn akkoord met 
het voorstel om over te gaan tot een bezuinigingsopgave van 0,575%. Het college van B&W van Den Helder 
wenst niet over te gaan tot een bezuinigingsopgave. 

Aanvullende financiële uitgangspunten 

Hanteren 0-lijn voor 2015 
Om te voldoen aan Europese richtlijnen waarbij het begrotingstekort niet hoger mag zijn dan 3% was het 
kabinet genoodzaakt om wederom een pakket aan bezuinigingsmaatregelen door te voeren. Inmiddels heeft, 
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mede door het afsluiten van het herfstakkoord, de Tweede Kamer hiermee ingestemd. De nieuwe 
bezuinigingsmaatregelen werken via de zogenaamde 'Trap op Trap af methodiek' van het gemeentefonds 
door in de gemeentelijke begroting; gemeenten zijn geconfronteerd met een afname van de algemene 
uitkering. We kiezen er daarmee voor om de opgave die het rijk aan gemeenten oplegt, door te vertalen naar 
de gemeenschappelijke regelingen. We verzoeken u rekening te houden met een extra opgave ter grootte 
van de berekende indexering gemeentelijke bijdrage 2015 (0,575%). 

2016 e.v. 
De colleges van Hoorn, Den Helder en Alkmaar hebben daarnaast de gemeentesecretarissen de opdracht 
gegeven om te komen tot een aanpak om de grip op het meerjarenperspectief in relatie tot het takenpakket 
van de Gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. 

Wij realiseren ons dat u uw begroting 2015 binnenkort voor een zienswijze aanbiedt aan de deelnemende 
gemeenten. In deze begroting gaat u nog uit van de uitgangspunten die u begin februari van ons heeft 
ontvangen. Daarom verzoeken wij u separaat een voorstel tot invulling van de bezuinigingsopgave 2015, 
waarbij u inzicht geeft in eventuele consequenties voor de taakuitvoering, aan de deelnemende gemeenten 
aan te bieden. Wij zien uw voorstel graag uiterlijk 1 september tegemoet. 

Wij sturen een afschrift van deze brief naar de deelnemende gemeenten. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, 

P.M. Bruinooge, burgemeester. 

mr. J.W.C. Aalders, secretaris. 


