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Samenvatting

Op de A L V van 6 juni jl. is het contributievoorstel voor 2 0 1 3 goedgekeurd. Ten tijde van de ALV was
de ontwikkeling van het nominaal accres 2 0 1 3 van het gemeentefonds nog niet bekend. Toegezegd is
u als lid zo spoedig mogelijk te informeren over de hoogte van de contributie.
In de onlangs verschenen junicirculaire komt de ontwikkeling van het nominaal accres voor 2 0 1 3 uit
op - 0 , 4 1 "/o. De contributie komt hiermee, rekening houdend met de additionele korting van 2 Zo en
rekening houdend met de nacalculatie van 0,03 7o, uit op - 2 , 3 8 7 o
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Geacht college en gemeenteraad,
Op de A L V van 6 juni jl. is het contributievoorstel voor 2013 goedgekeurd. Ten tijde van de ALV was
de ontwikkeling van het nominaal accres 2013 van het gemeentefonds echter nog niet bekend
waardoor het definitief contributiepercentage nog niet kon worden medegedeeld. Toegezegd is u als
lid hier zo spoedig mogelijk over te informeren.
Bij het vaststellen van de contributie wordt gebruik gemaakt van de volgende drie hoofdmodules:
1. Module A, met ingang van 2011 wordt de ontwikkeling van de contributie gekoppeld aan de
ontwikkeling van het accres gemeentefonds. Voor de periode 2011-2014 wordt een korting
van 2 A toegepast op de contributie ten opzichte van de ontwikkeling van het accres
gemeentefonds.
0

In de onlangs verschenen junicirculaire komt de ontwikkeling van het nominaal accres voor
2013 uit op -0,41 Vo.
2.

Module B, omvattende de nacalculatie voor de weglekeffecten van de gemeentelijke
herindeling. De contributiecorrectie bedraagt 0,03 /).
0

3.

Module C, omvattende nieuwe taken van de V N G die niet in de plaats komen van oude taken
maar een uitbreiding zijn van het huidige takenpakket van de V N G . In 2013 worden geen
nieuwe beleidsintensiveringen en investeringen in het contributievoorstel verwerkt.

De VNG-contributie komt hiermee voor 2013 uit op -2,38 7o
0

Bijdrage Benchmarkinstrumentarium
De aanvullende bijdrage voor het structureel beheren, verder ontwikkelen en blijvend promoten
van de benchmarkproducten bedroeg in 2012 voor alle gemeenten gezamenlijk ë 178.035.
Conform de 'trap 'trap op, trap af systematiek zal deze bijdrage in 2013 C 173.798 bedragen. De
aanvullende bijdrage voor de financiering van het benchmarkinstrumentarium zal in de vorm van
een afzonderlijke factuur samen met de contributienota worden verzonden.

Tarieven 2013
Contributie
Het bedrag, wat door een gemeente aan contributie wordt betaald, is afhankelijk van het aantal
inwoners. Het uitgangspunt voor het aantal inwoners wordt per 1 januari van het betreffende jaar
bepaald a.d.h.v. de cijfers van het C B S .
Er gelden 4 tarieven:
1. Een tarief van 0 tot 5.000 inwoners
2. Een tarief van 5.000 tot 25.000 inwoners
3. Een tarief van 25.000 tot 200.000 inwoners
4. Een tarief vanaf 200.000 inwoners
In 2013
1.
2.
3.
4.

worden de volgende tarieven gehanteerd:
Van 0 tot 5.000 inwoners :
C
Van 5.000 tot 25.000 inwoners :
C
Van 25.000 tot 200.000 inwoners :
C
Vanaf 200.000 inwoners :
C

1,392
1,279
1,101
0,548

per
per
per
per

inwoner
inwoner
inwoner
inwoner

In 2012
1.
2.
3.
4.

werden de volgende tarieven gehanteerd:
Van 0 tot 5.000 inwoners :
C
Van 5.000 tot 25.000 inwoners :
C
Van 25.000 tot 200.000 inwoners :
C
Vanaf 200.000 inwoners :
ë

1,426
1,310
1,128
0,561

per
per
per
per

inwoner
inwoner
inwoner
inwoner

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Mr. R.J.J.M. Pans
voorzitter directieraad

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven.
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