
 

 

 

 

6a. VNG contributievoorstel 2023 

Bijlage bij ledenbrief 1 juni 2022: “Uitnodiging ALV 29 juni 2022”  

 

Toelichting 

Tijdens de ALV 2018 hebben de leden ingestemd met de uitgangspunten voor de meerjarige 

ontwikkeling van de contributie. Daarbij is afgesproken om de VNG-begroting weer in evenwicht te 

brengen door een combinatie van geleidelijke contributieverhoging en het inzetten van het vermogen 

van de VNG. Binnen dit uitgangspunt beweegt de contributie op basis van twee componenten:  

• Compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling op basis van CPB-indexcijfers 

• 1,0% voor de groei naar volledige dekking van de kosten van de kernorganisatie van de VNG 

vanuit de contributie. 

 

Voor de goede orde merken wij nog op dat vorig jaar vanwege de zware financiële omstandigheden 

van de gemeenten eenmalig is afgezien van deze 1% ingroei. Gelet op de positieve ontwikkeling in de 

financiële omstandigheden van gemeenten, waarbij wij ons wel ernstige zorgen maken over de 

financiën vanaf 2026, wordt dit jaar de meerjarig vastgestelde contributiesystematiek weer gevolgd.  

De dekking voor de ingroei is door de VNG zelf middels een structurele taakstelling in haar begroting 

opgenomen. 

 

Indexatie 

De compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling is gebaseerd op een combinatie van de 

loonvoetsector van de overheid (3,6%) en het HICP index (2,2%), afgezet tegen de kosten van de 

basisorganisatie van de VNG. De genoemde indices zijn in maart 2022 door het CPB gepresenteerd in 

het Centraal Economisch Plan 2022.  

Op basis van genoemde indices zijn de verwachte kosten voor de VNG berekend, waarmee de 

gewogen indexatie voor de loon- en prijsontwikkeling uitkomt op 3,4%. 

 

Voorstel aan de leden 

Conform de systematiek stelt het bestuur u voor om de contributie voor 2023 te indexeren voor de loon- 

en prijsontwikkeling op basis van CPB-indexcijfers, aangevuld met 1% ingroei. Op basis van de 

indexatie en de vastgestelde ingroei leidt dat tot een verhoging van de contributie voor 2023 met 4,4%.  

 

Dit betekent voor de te betalen contributie het volgende bedrag per inwoner: 

 

 

 

2023 2022

Inwonersaantal van 0 - 5.000 inwoners 1,812€                 1,736€                 

Inwonersaantal van 5.000 - 25.000 inwoners 1,664€                 1,594€                 

Inwonersaantal van 25.000 - 200.000 inwoners 1,434€                 1,374€                 

Inwonersaantal vanaf 200.000 inwoners 0,712€                 0,682€                 


