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Inflatiecijfer voor OZB verhoging 2017

Geachte gemeenteraad,
In de commissievergadering van de programmabegroting van 3 november jl. zijn vragen
gesteld over het gehanteerde inflatiecijfer voor de OZB. Onderstaand geven we een nadere
toelichting.
We gebruiken de afgelopen jaren consequent specifieke inflatiecijfers van het centraal
planbureau voor de verhoging OZB. Deze specifieke inflatiecijfers zijn gericht op de overheid
en sluiten hierdoor het beste aan bij de prijsontwikkelingen waar we als gemeente mee te
maken krijgen (zoals bij aanbestedingen, loonkosten etc). De kern is dus dat we zorgen voor
een goede koppeling van de stijging van onze kosten en de stijging van de opbrengsten vanuit
de OZB.
1. Kadernota 2017
Het beleid op het gebied van prijsontwikkeling wordt jaarlijks vastgesteld in de kadernota. Dit
beleid is de afgelopen jaren gelijk gebleven. In de kadernota 2017-2020 is besloten om voor
de onroerende zaakbelasting (OZB) het volgende kader te hanteren:
-

Voor de jaren 2017-2020 de OZB-opbrengst verhogen met de prijsontwikkeling. Met als
uitgangspunt een 50/50-verhouding tussen het loongevoelig en het prijsgevoelig deel van
de gemeentelijke uitgaven verwachten we voor 2017 een gemiddelde inflatie van 1,5%.

In de kadernota 2017-2020 is toegelicht dat het Centraal planbureau (CPB) in 2017 een
prijsontwikkeling van de overheidsuitgaven verwacht van 1,2%. Voor de loonontwikkeling
gaan ze uit van 1,9%.
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2. Toelichting gehanteerde inflatiecijfers CPB
Het CPB presenteert regelmatig cijfers over prijsontwikkeling. De afgelopen jaren gebruiken
we de cijfers die het CPB in maart presenteert (www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-maart2016).
Deze cijfers worden verwerkt en toegelicht in onze kadernota. Uit de gepresenteerde cijfers
kiezen we specifiek cijfers die betrekking hebben op de overheid. Deze inflatiecijfers sluiten
het beste aan met de loon- en prijsontwikkeling waarmee we als gemeente te maken krijgen.
Hierdoor is er een goede koppeling tussen de kosten- en opbrengstontwikkeling.
Het gaat om de volgende inflatiecijfers:
Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers

1,9%

50%

0,95%

Prijs overheidsconsumptie, netto materieel

1,2%

50%

0,60%

Gewogen gemiddelde
Afgerond

1,55%
1,5%

Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers
Dit is de gemiddelde stijging van de lonen en salarissen van de collectieve sector exclusief een
voortschrijdend gemiddelde van de jaarlijkse incidentele loonstijgingen. Kijkend naar het CAO
akkoord (in 2016: + 3%) lijkt dit een reëel cijfer. Een ander inflatiecijfer “de loonvoet
sectoroverheid” wat ook passend is, is zelfs iets hoger (2,2%).
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel
Dit is de gemiddelde stijging van de prijzen van de materiele kosten van de collectieve sector.
Onder materiele kosten wordt bijvoorbeeld verstaan de kosten van energie, huisvesting,
kantoorartikelen, uitzendkrachten, de afschrijvingen van infrastructuur/ gebouwen,
wagenpark en computers. Dit inflatiecijfer wordt landelijk vaak gebruikt voor het verhogen
van meerjarige/toekomstige contracten en afspraken.
3. Relatie met inflatiecijfers voor gesubsidieerde instellingen
Subsidies compenseren we jaarlijks voor loonontwikkeling. We kiezen ook hier een percentage
dat specifiek van toepassing is. Dus geen algemeen inflatiecijfer, maar op basis van specifieke
CAO’s. Voor 2017 hanteren we bijvoorbeeld de volgende percentages:
 Welzijn: 1,08%
 Bibliotheek: 1,8%
 Kunstzinnige vorming: 3%
 Musea: 1,1%
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Naar onze mening voeren we met de gehanteerde inflatiecijfers een consistent beleid met
specifieke inflatiecijfers die goed aansluiten bij onze gemeente.
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