
Andere inkomsten

€30mld

Hoe doen we dat?

Financiële Spelregels

1. Gemeenteraad blijft te allen tijde beslissen over inzet accres
2. Uitgangspunt dat middelen en ambities in balans zijn
3. Kabinet bereid middelen in te zetten vanuit enveloppen
4. Bij onvoorziene ontwikkelingen gaan VNG en kabinet in gesprek
5. Reguliere financiële spelregels blijven gewoon van kracht

(art. 2 Fvw)

Ontwikkeling accres

Interbestuurlijke samenwerking

Waar ligt nu de ruimte?

Gemeentefonds

De maatschappelijke opgaven van nu manifesteren zich op lokaal, regionaal, nationaal en  Europees niveau. Vaak spelen ze op meerdere schaalniveaus tegelijk en 
liggen oplossingen niet in het bereik van één overheidslaag. Dat vraagt om een vorm van samenwerken waarbij we samen de schouders eronder zetten op basis 
van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Niet alleen omdat we afhankelijk zijn van elkaar, maar vooral omdat we met een gezamenlijke inzet van expertises en 
verantwoordelijkheden tot een beter resultaat kunnen komen voor onze inwoners.
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A. IBP / Brede koppeling

B. Uitzetten trap-op trap-af

rekeningen sociaal domein

groei sociaal domein

volumegroei oude taken

Loon/prijs-ontwikkeling

€2,55
mld

Interbestuurlijk Programma (IBP) De 10 opgaves
Fysiek Sociaal Overkoepelend

Nieuwe fase van
interbestuurlijke 
samenwerking

Sommige 
maatschappelijke 

opgaven kunnen niet 
door één overheid 
worden aangepakt. 

Samen aan 
de slag voor 
het klimaat 

Toekomst-
bestendig 

wonen

Regionale 
economie als 

versneller

Naar een 
vitaal 

platteland

Merkbaar beter 
in sociaal 
domein

Nederland en 
Migrant goed 

voorbereid

Problematische 
schulden 

voorkomen
en oplossen

Goed openbaar 
bestuur in een 
veranderende 
samenleving

Passende 
financiële 

verhoudingen

Overkoepelende 
thema’s

Gezamenlijkheid en 
gelijkwaardigheid

+€2,88
mld Zoek verbinding 

tussen ambities
en opgaves IBP
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2 Zorg voor
effectieve 
maatregelen

IBP

€5,43mld

3
Brede koppeling 
zorgt voor hogere 
groei Gemeentefonds 
op lange termijn op 
alle taken

Versnellen van 
bestaande 
aanpakken

Erkenning voor 
diversiteit in 
aanpak en 
voortgang

Bijdragen
vanuit eigen 

bevoegdheid, 
verantwoordelijk-

heid en 
mogelijkheid

Oplossing van 
maatschappelijke 

opgave staat 
centraal
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