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Aanleiding voor de mededeling
De kadernota moet voor 15 april ter kennisname aan de gemeenteraad worden toegezonden
De kadernota valt onder artikel 34b van de wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR).
Hierin staat opgenomen dat het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan
dat waarvoor de begroting dient, o.a. de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de
raden van de deelnemende gemeenten toezendt. Er is derhalve geen sprake van zienswijze.
Kern van de boodschap
De kadernota 2016-2019 van de VNOG is een strategisch document in de P&C-cyclus.
Het geeft een inhoudelijke blik op zowel de reguliere taken als de verwachte ontwikkelingen
die de komende tijd aandacht vragen van het bestuur en de ambtelijke organisatie.
De voorliggende kadernota heeft betrekking op de periode 2016-2019, met de nadruk op
2016.
Het karakter van deze nota is afwijkend van de voorgaande jaren:
• Vanwege de reorganisatie in 2015 meer indicatief en technisch van aard en minder
(beleids)inhoudelijk.
• Niet meer clustergericht, maar ingedeeld naar programma’s. De begroting is omgebouwd
naar de nieuwe organisatiestructuur, zoals die per 1 januari 2016 gehanteerd wordt.
De programma’s worden nader vorm gegeven met de beoogd leidinggevenden;
• De kadernota is de basis voor de (programma)begroting 2016. Bij deze begroting is reeds
voorgesorteerd op het voornemen uit VNOG deze te laten aansluiten op de ontwikkeling
van het Gemeentefonds. Dit impliceert dat autonome loon- en prijsontwikkelingen vertaald
mogen worden naar de bijdrage van de gemeenten.
Verdere toelichting (bevoegdheid, informatieplicht etc.)
De raad heeft formeel geen zeggenschap over de kadernota.
Met ingang van het jaar 2016 is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen
voorgeschreven dat de kadernota voor vaststelling door het AB ter kennis wordt gebracht van
de gemeenteraden. Vooruitlopend hierop heeft de VNOG besloten vanaf 2015 hieraan
invulling te geven.
Na de inhoudelijke behandeling in het algemeen bestuur van 26 maart 2015 wordt de
begroting 2016 opgesteld, waarin de financiële consequenties van deze kadernota zijn
verwerkt. De begroting wordt vervolgens aan de raden voorgelegd zodat zij hun zienswijze
kunnen geven. Uiteindelijk worden de primitieve begroting en wijziging op 1 juli 2015 ter
vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden.
De kadernota wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het AB van 26 maart. Het kan zijn dat
de definitieve kadernota afwijkt van de concept kadernota (die nu ter kennis wordt gebracht
aan de gemeenteraad).
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Verhoging gemeentelijke bijdrage
Doetinchem heeft de VNOG een brief gestuurd met het verzoek om de indexering ten
gevolge van de loon- en prijscompensatie 2016 te beperken tot 0,75%. Het algemeen bestuur
van de VNOG heeft tijdens zijn vergadering op 18 december jl. echter het besluit genomen om
een prijsindex van 1,25% en een loonindex van 1,50% toe te passen. Doetinchem komt
hiermee op een verhoging van € 63.724 (circa 2%).
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