Eerlijk Indexeren
De gemeenteraad van Haarlemmermeer in vergadering bijeen 27 juni 2019
Motie eerlijke indexering.
Overwegende dat,
•
•
•
•

Bij het vaststellen van het prijsindexcijfer momenteel louter naar voren wordt gekeken;
Het op voorhand niet met zekerheid is vast te stellen dat het geraamde prijsindexcijfer ook
daadwerkelijk behaald zal worden;
We het aan onze bewoners verplicht zijn onze uitgaven en inkomsten met een eerlijk
percentage aan te passen i.v.m. de inflatie;
De meeste overheden werken met de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex
(CPI);

Van mening zijnde dat,
•

We ook terug moeten kijken en per jaar via nacalculatie een correctie moeten toepassen op
het begrote indexcijfer zodat we door de jaren heen op een eerlijk gemiddelde uitkomen.

Deze manier van indexeren staat bekend als het dakpansysteem.
Als we de prijsindex via het zogenoemde dakpannensysteem berekenen. Betekent dit dat niet alleen
vooruit, maar ook terug wordt gekeken. Wanneer de inflatie in voorgaande jaren zich anders heeft
ontwikkeld dan begroot, dan wordt dit in het komende begrotingsjaar weer hersteld. De voorgestelde
prijsindex van 0,95% betreft dus de correcties voor de jaren 2016-2019 bij elkaar opgeteld, plus de
geprognotiseerde index voor 2020 van 1,50%. We kijken terug totdat het Rijk de prijsindex in enig jaar
definitief heeft verklaard. Vaak geschiedt dit in het 3e jaar na afloop van een jaar, dus de prijsindex 2016
is/wordt in 2019 definitief verklaard.

Ontwikkeling Prijsindex
Inflatie toegepast in begroting gemeente Haarlemmermeer
CPI volgens CBS april-april*
Correctie bij begroting 2020
Voorstel index begroting 2020

2016
0,75
0,00
0,75

2017
1,10
1,60
0,50

2018
1,50
1,10
0,40

2019
2,80
2,90
0,10

2020
1,50
0,55
0,95

*Bron: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70936NED/table?ts=1560950097452

Draagt het college op
•
•
•

Met ingang van direct te indexeren met nacalculatie volgens het zogenaamde dakpansysteem.
De inflatiecorrectie 2020 zoals vermeld in de voorjaarsnota vast te stellen op 0,95%
Hiervoor, indien nodig, ruimte te zoeken in de begroting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Erik Vermeulen
Forza!

