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Bevestiging contributiewijziging VNG 2018

Samenvatting
Bij het versturen van het contributievoorstel met het kenmerk STAF/FCU201700347 - Lbr. 17/025
was de meicirculaire nog niet beschikbaar. Het percentage waarmee de VNG-contributie voor
2018 verandert kon dan ook nog niet bekend gemaakt worden.
Inmiddels is de meicirculaire gepubliceerd. Op basis hiervan is op de ALV van 14 juni jl.
een contributiewijziging voorgesteld van 4,06%. De ALV heeft hiermee ingestemd.
Deze contributiewijziging is opgebouwd uit de volgende hoofdmodules:
 Module A: de contributie is gekoppeld aan de ontwikkeling van het accres gemeentefonds. In
de meicirculaire is het accres gemeentefonds voor 2018 vastgesteld op 4,02%.
 Module B bevat de nacalculatie als gevolg van gemeentelijke herindelingen. De
contributiecorrectie bedraagt 0,04%.
Module C bevat voorziene beleidsinvesteringen of strategische prioriteiten. De contributie wordt op
dit punt ongewijzigd gelaten
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Bevestiging contributiewijziging VNG 2018
Geacht college en gemeenteraad,
Op 17 mei jl. is aan u het contributievoorstel voor 2018 verzonden met het kenmerk
STAF/FC/U201700347 – Lbr. 17/025. Dit contributievoorstel maakt onderdeel uit van de ALVagenda en stukken.
Ten tijde van het versturen van het contributievoorstel was de meicirculaire nog niet beschikbaar.
Hierdoor kon het percentage waarmee de contributie wijzigt nog niet bekend worden gemaakt.
Aangegeven is dat de VNG haar leden op de ALV of vlak voor de ALV nader zou informeren.
De meicirculaire is op 1 juni jl. verschenen. Op basis hiervan heeft het bestuur op de ALV van 14
juni jl. aan u de volgende contributiewijziging voorgesteld:
 Module A: met ingang van 2011 is de contributie gekoppeld aan de ontwikkeling van het
accres gemeentefonds. Het accres is voor 2018 in de meicirculaire vastgesteld op 4,02%.
 Module B bevat de nacalculatie voor de weglekeffecten als gevolg van gemeentelijke
herindelingen. De contributiecorrectie bedraagt 0,04%.
 Module C bevat voorziene beleidsintensiveringen of strategische prioriteiten. In de nieuwe
activiteiten heeft het bestuur geen aanleiding gezien de contributie te wijzigen.
De voorgestelde contributiewijziging voor 2018 komt hiermee uit op 4,06%. Op de ALV heeft u
met dit voorstel ingestemd. Zoals in het contributievoorstel voor 2018 is aangegeven zal
voorafgaand aan het contributievoorstel voor 2019 een tussentijdse evaluatie van de
contributiesystematiek plaatsvinden.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter VNG
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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Bijlage I: Tarieven 2018
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 CBS.
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 2017 werden de volgende tarieven gehanteerd:
1. Van 0 tot 5.000 inwoners :
€ 1,468 per inwoner
2. Van 5.000 tot 25.000 inwoners :
€ 1,348 per inwoner
3. Van 25.000 tot 200.000 inwoners :
€ 1,161 per inwoner
4. Vanaf 200.000 inwoners :
€ 0,578 per inwoner
De tarieven voor 2017 worden met 4,06% verhoogd en bedragen:
1. Van 0 tot 5.000 inwoners :
€ 1,528 per inwoner
2. Van 5.000 tot 25.000 inwoners :
€ 1,403 per inwoner
3. Van 25.000 tot 200.000 inwoners :
€ 1,208 per inwoner
4. Vanaf 200.000 inwoners :
€ 0,601 per inwoner

Bijdrage Benchmarkinstrumentarium
De aanvullende bijdrage voor de financiering van het benchmarkinstrumentarium zal in de vorm van
een afzonderlijke factuur samen met de contributienota worden verzonden. Deze bijdrage wordt
eveneens met 4,06% verhoogd.
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