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Samenvatting 

 

In de bijlage vindt u het contributievoorstel 2016. 

 

De berekening van de contributie sluit aan bij de systematiek van de voorgaande jaren. Dat wil 

zeggen dat er drie hoofdmodules zijn: 

 

 Module A, de contributie, is gekoppeld aan de ontwikkeling van het accres gemeentefonds 

die in de meicirculaire bekend wordt gemaakt. Het accrespercentage is op dit moment nog 

niet bekend. Afhankelijk van het tijdstip van verschijnen van de meicirculaire zal het 

accrespercentage op de ALV bekend worden gemaakt of met een aparte ledenbrief.  

 Module B bevat de nacalculatie als gevolg van gemeentelijke herindelingen. De nacalculatie 

leidt tot een contributiecorrectie van 0,06%. 

 Module C bevat voorziene beleidsintensiveringen of strategische prioriteiten. Het bestuur stelt 

voor om de contributie op dit punt ongewijzigd te laten. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Zoals elk jaar wordt in de ALV de contributie voor het komende jaar vastgesteld op basis van een 

vaste berekeningssystematiek. De contributie stijgt of daalt met hetzelfde percentage van het 

nominaal accres dat in de meicirculaire bekend wordt gemaakt.  

 

De meicirculaire is op dit moment nog niet beschikbaar. Afhankelijk van het tijdstip van 

verschijnen van de meicirculaire informeert de VNG haar leden over het exacte percentage. Over 

het algemeen verschijnt de meicirculaire eind mei. Dit heeft tot gevolg dat het percentage 

waarmee de contributie 2016 wijzigt pas op de ALV of vlak voor de ALV met een aparte ledenbrief 

bekend gemaakt kan worden.  

 

Het bestuur van de VNG stelt u voor in te stemmen met dit contributievoorstel op de ALV van 

3 juni 2015.  

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

 
 

A. Jorritsma-Lebbink, 

Voorzitter 

 

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


