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Aan de leden van de Gebruikersvereniging 
PinkRoccade Local Government 
 
 
 
 
 
 
Arnhem, 16 november 2022 
 
 
Betreft      : Prijsindexering 2023 van PinkRoccade Local Government 
 
 
Beste Leden, 
 
 
Op 9 november 2022 heeft de directie van PinkRoccade Local Government (PRLG) het 
bestuur van de Gebruikers Vereniging (GV) meegedeeld wat de hoogte van de jaarlijkse 
indexatie zou worden. Dit komt uit op 9,4%. 
 
Voorafgaand aan deze mededeling is tussen de directie van PRLG en de GV veelvuldig en 
intensief contact geweest over dit onderwerp. Aanleiding voor de directie van PRLG voor 
deze hoge indexering zijn de buitengewone economische omstandigheden. 
De GV heeft in het laatste gesprek aangegeven het percentage niet acceptabel te vinden. 
 
In de gesprekken heeft de GV aan de directie van PRLG veelvuldig aangegeven oog te 
hebben voor deze omstandigheden en meerdere scenario’s voorgelegd om in gesprek te 
komen over de hoogte van het, en een eventueel hogere, indexatiepercentage.  
Daarbij is de GV uitgegaan van de huidige GIBIT, het bijbehorende CBS indexatiegetal 
van 3,6% (Q2 2022). De GV heeft de volgende scenario’s voorgelegd en besproken: 

- Aanhouden huidige CBS indexatiegetal 3,6%; 
- Eenmalig een aanvulling, die niet opgenomen wordt in de structurele indexatie. 

Mede op basis van de najaar circulaire, waarbij gemeenten zelf ook 1% extra 
gecompenseerd worden (eenmalig), en de verwachting dat het indexatiegetal Q3 
te laat komt voor de jaarlijkse indexatie; 

- Een structureel hoger percentage waarbij wij, via een neutrale 3e partij, inzicht 
krijgen in de bijzondere marktomstandigheden die het ondernemersrisico te boven 
gaat. Deze route is in de bouwwereld goed bekend als het gaat om periodes met 
buitengewone economische omstandigheden. 

De directie PRLG heeft ervoor gekozen om niet in te gaan op deze scenario’s. Als GV 
vinden wij dit buitengewoon jammer, omdat wij graag via de weg van samenwerking en 
transparantie voldoende ruimte zien om tot een gezamenlijke opstelling te komen.  
Helaas is het dus niet zover gekomen. 
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Uiteraard is het aan de individuele gemeente om een standpunt in te nemen. Onder onze 
leden zijn veel verschillende soorten overeenkomsten gesloten met PRLG. Het is 
belangrijk daarvan goed te analyseren welke voorwaarden gekoppeld zijn aan die 
verschillende soorten overeenkomsten en wat daarin contractueel staat rond de 
indexatie.  
 
Als GV adviseren we onze leden om: 

1. Vast te stellen onder welke voorwaarden de gemeente een overeenkomst met 
PRLG heeft gesloten, met name rond het indexeren; 

2. Hierover op bestuurlijk niveau open in gesprek te gaan met PRLG en daarbij aan 
te geven: 

a. Dat het hoge index percentage niet zonder meer geaccepteerd wordt, 
omdat het een structurele verhoging van de kosten betekent i.r.t. een 
mogelijk tijdelijke inflatie; 

b. De bereidheid te hebben om de indexering, zoals ook door de VNG 
aangegeven, van 3,6% te accepteren om hiermee ruimte te creëren voor 
verder overleg; 

3. Eventuele initiatieven gezamenlijk te ondersteunen.  

Daarnaast blijven wij ons uiteraard maximaal inspannen om de belangen van onze leden 
onder de aandacht te brengen bij de directie PRLG. We gaan hierover graag met jullie in 
gesprek op de aankomende Algemene Ledenvergadering van 17 november in Utrecht. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het Bestuur van de Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government, 
      
 

 
 
 
 
 
 


