
Financiële richtlijnen begroting 2018 gemeenschappelijke 

regelingen 

1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij 

een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2018-2021 aanbiedt aan de deelnemers. 

De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting van de GR 

inzichtelijk te worden gemaakt. 

 

2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen 

nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden 

opgenomen. Tenzij dit reeds door het Algemeen Bestuur is besloten. 

 

3. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent 

dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen, waaronder: 

- Financiële kengetallen; 

- de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en aan het 

einde van het begrotingsjaar; 

- Verantwoording overhead op een apart taakveld; 

- Vermelding van de gehanteerde rentepercentages; 

 

4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient 

het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het 

Algemeen Bestuur van de GR. 

 

5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR; 

 

6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2016 (of 

een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2018. 

 

7. Van de richtlijnen onder 5 en 6 kan eventueel worden afgeweken indien intern andere richtlijnen 

gelden die door het AB in het verleden zijn vastgesteld. In de Kaderbrief dient te worden 

toegelicht. 

 

8. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  is aandacht voor de risico’s door deze 

te kwantificeren en prioriteren. 

 

9. De GR dient in de kaders (die op grond van de nota Verbonden Partijen uiterlijk 1 februari aan de 

raden toegezonden dienen te worden)  een terugkoppeling te geven over de richtlijnen. 

Aanvullende richtlijnen specifiek voor WVS-Groep: 

10 De begroting 2018 dient te worden opgesteld binnen de bestaande financiele kaders. 

11. De begroting dient een  meejarig inzicht te geven in het verloop van de afbouw van de taakstelling 

die vanuit het Rijk wordt verondersteld plaats te vinden  in relatie tot de geplande afbouw van de 

populatie van WVS, uitgedrukt in aantallen en bedragen  (Q*P).  

12. Wat betreft  gezamenlijke activiteiten met de werkplein en ISD  zorgt WVS ervoor dat hetgeen 

daarover in haar begroting is opgenomen  aansluit bij de begrotingen van de werkplein en ISD. 


