
 

 

 

Motie: brief aan het Rijk over gezonde gemeentelijke financiën 

  

De gemeenteraad bijeen tijdens de Raadvergadering van 12 november 2019, 

  

Constaterende dat:  

• Het college het voorstel heeft gedaan om de begroting 2020 vast te stellen; 

• Het college daarin aangeeft dat het toekomstbeeld van ons financiën, tegen alle verwachtingen 

in, ingrijpend is veranderd; 

• Het met Nederlandse economie in het algemeen en de Rijksfinanciën in het bijzonder goed 

gaat, maar dat gemeenten hiervan onvoldoende meeprofiteren; 

• De onderbesteding van het Rijk via de trap-op-trap-af systematiek dit en vorig jaar resulteert in 

forse negatieve bijstellingen van het gemeentefonds; 

• De tot € 8 miljoen structureel oplopende opschalingskorting en het steeds grotere beslag op 

het BTW compensatiefonds de komende jaren voor onze gemeente een steeds groter 

financieel probleem lijken te worden; 

• De opschalingskorting een maatregel van het rijk was in de achter ons liggende crisis en 

bedoeld om de rijksfinanciën op orde te krijgen; 

• De gedachte achter de opschalingskorting was dat deze door gemeenten opgevangen zouden 

kunnen worden omdat kleinere gemeenten gedwongen op zouden gaan in de grotere 

gemeenten, de maatregelen om de opschaling te verwezenlijken door het rijk niet meer 

genomen zijn of worden;  

• Daarnaast het Rijk structureel onvoldoende middelen beschikbaar stelt voor het sociaal 

domein, terwijl de zorgvraag alleen maar toeneemt en de volumegroei na de decentralisatie 

niet is gecompenseerd; 

• De meerjarenbegroting in dit licht alleen sluitend gemaakt kan worden met een taakstelling 

vanaf 2021; 

• Dit, bij ongewijzigd rijksbeleid, noodzaakt tot het maken van wezenlijke en pijnlijke keuzes. 

        

Spreekt uit dat: 

• De gemeenten door het Rijk in de gelegenheid moeten worden gesteld om een solide en  

houdbaar financieel beleid te voeren; 

• Het niet verdedigbaar is, dat de gemeenten fors moeten gaan bezuinigen, terwijl het de  

rijksfinanciën voor de wind gaat; 

• Een krachtige lobby noodzakelijk is om het Rijk te overtuigen van de noodzaak om de  

• Opschalingskorting niet verder te laten oplopen en de gemeenten structureel te compenseren 

voor de toenemende zorgvraag in het sociaal domein; 

• Gemeenten in deze lobby zoveel mogelijk gezamenlijk moeten optrekken. 

 

Verzoekt het college: 

• Hiertoe een krachtige brief op te stellen, gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en de Tweede Kamer, gericht op het terugdraaien van de  

opschalingskorting en het structureel compenseren van gemeenten voor de toenemende  

zorgvraag in het sociaal domein  

• Zoveel mogelijk andere gemeenten ervan te overtuigen om deze brief mede te ondertekenen 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Agendanummer 5 Motie 1



 

 

  
Ralph Geers   VVD 

René van den Kerkhof   D66 

Esther de Ruiter  GroenLinks 

Freek van Genugten  CDA 

Antoon de Groot  Rosmalens Belang 

Bram van Boven  SP 

Judith Hendrickx  De Bossche Groenen 

Pieter Paul Slikker  PvdA 

Joep Gersjes   Lokaal Gestemd 

Paul Kagie   Leefbaar ’s-Hertogenbosch 

Paul van der Krabben  Bosch Belang 

Alexander van Hattem  PVV 

Adriana Hernández  50PLUS 

Sjef van Creij   gewoon ge-DREVEN 


