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Afgelopen donderdagavond is door onze gemeenteraad de Begroting 2020 vastgesteld.

Een van de daarbij ingediende moties betreft de systematiek van de “trap op trap af c.q. 
de rijksbijdrage aan het gemeentefonds. Deze motie is unaniem aangenomen.

Op verzoek van onze gemeenteraad doe ik u deze motie ter kennisname toekomen. 

De tekst van de motie is als volgt:

“MOTIE ALS WE VERDER DE TRAP AF MOETEN, KOMEN WE ONDER WATER

De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in vergadering bijeen op 7 november 2019 
ter bespreking van het raadsvoorstel Vaststellen Begroting 2020-2023 
gelet op artikel 35 van het Reglement van orde.
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Constaterende dat:
- Het gemeentefonds meegroeit of -krimpt met de uitgaven van het Rijk, het 

zogenaamde trap-op-trap-af mechanisme;
- De rijksuitgaven fors achter blijven bij de prognoses en derhalve de omvang van het 

gemeentefonds, het accres, naar beneden bijgesteld is (zoals blijkt uit de 
meicirculaire en septembercirculaire 2019) t.g.v. navolgende 3 oorzaken;
Ten eerste de forse onderbesteding van het Rijk in 2018, met als gevolg een flinke 
verlaging van de algemene uitkering 2019 met 148 miljoen;

o Daarnaast een verlaging van de loon- en prijsramingen, met als gevolg een 
flinke bijstelling van de loon- en prijsontwikkeling en t.g.v. van de koppeling 
van de rijksbegroting aan het CPB minder rijksuitgaven, hetgeen leidt tot 
een lager accres voor 2019 en de járen verder; 

o Daarbij gevoegd een lagere eindafrekening 2018 van het BTW
compensatiefonds, die heeft geleid tot een terugvordering over 2019 van het 
gemeentefonds met een bedrag van 67 miljoen;

- Door de schommelingen van het gemeentefonds voor gemeenten een sluitende 
begroting lastig te maken is;

- De Tweede Kamer in juni 2019 een motie (motie lid Özütok, dd 20 juni 2019) heeft 
aangenomen met het verzoek aan de regering om samen met de gemeenten een 
onderzoek te laten uitvoeren naar hoe de negatieve financiële gevolgen van trap- 
op-trap-af systeem zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.
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Overwegende dat:
De Gemeente Krimpen aan den IJssel conform art. 203 Gemeentewet een - 
meerjarig- structureel en reëel begrotingsevenwicht behoort te hebben, hetgeen 
door de Provincie wordt gecontroleerd;

- De gemeente Krimpen aan den IJssel te maken heeft met een fors tekort op het 
budget Jeugdhulp;
De gemeente voorts voor grote maatschappelijke opgaven staat uit vanwege de 
invoering van de Klimaatwet;
Ook de invoering van het abonnementstarief WMO voor maatwerkvoorzieningen en 
algemene voorzieningen zal een groot beslag leggen op de financiële middelen; 
Gemeenten meer opgaven krijgen in een veranderende samenleving met o.m. de 
invoering van nieuwe wetten zoals de Omgevingswet, daarvoor meer kosten 
moeten worden gemaakt en daarvoor minder geld ontvangen dan in 2018 
afgesproken;
De door de rijksoverheid uit te keren extra middelen jeugd onvoldoende zullen zijn 
en slechts tijdelijk verlichting bieden;
Het van belang is dat het Rijk meer aandacht heeft voor de noodzaak tot structurele 
oplossingen, zodat gemeenten financiën kunnen sturen naar een structureel en 
verantwoord evenwicht.

Verzoekt het college:
Bij de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG op 29 november aandacht te 
vragen voor dit onderwerp door bij de vergadering in te brengen (of te ondersteunen indien 
het op deze wijze wordt besproken)

Dat de bijdrage aan het gemeentefonds weer in overeenstemming gebracht moet 
worden met de verwachting en de afspraken van begin 2018 en met de 
maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan.

- Zodanige aanpassing van het trap-op-trap-af systeem te bepleiten dat er minder 
grote en minder frequente schommelingen zijn in de Algemene uitkering via het 
gemeentefonds.

Vraagt het Rijk:
De bijdrage aan het gemeentefonds weer in overeenstemming te brengen met de 
verwachting en de afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven 
waarvoor gemeenten staan.

- Het trap-op-trap-af systeem zodanig aan te passen dat er minder grote en minder 
frequente schommelingen zijn in de Algemene uitkering via het gemeentefonds.
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Verzoekt de griffie
Een afschrift van deze motie te versturen aan de Minister van Binnenlandse zaken, aan 
alle fracties van de Tweede Kamer van de Staten Generaal en aan de VNG;

Verzoekt de collega raadsleden:
Deze motie te delen met hun collega’s via hun eigen netwerken in de rest van Nederland 

En gaat over tot de orde van de dag”

Een kopie van het origineel voeg ik toe als bijlage bij deze brief.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt contact met mij opnemen via 
griffier@krimpenaandenijssel.nl of telefonisch via 14-0180.

Met vriendelijke groet,

Marianne Verhoev
Raadsgriffier gemeente Krimpen aan den IJssel

Bijlage:
Motie Trap af onder water
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MOTIE ALS WE VERDER DE TRAP AF MOETEN, KOMEN WE ONDER WATER

De gemeenteraad van Krimpen aan dén IJssel in vergadering bijeen op 7 november 2019 ter 
bespreking van het raadsvoorstel Vaststellen Begroting 2020-2023
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gelet op artikel 35 van het Reglement van orde.

Constaterende dat:
Het gemeentefonds meegroeit of -krimpt met de uitgaven van hét Rijk, het zogenaamde 
trap-op-trap-af mechanisme;
De rijksuítgaven fors áchter blijven bij de prognoses ęn derhalve de omvang van het 
gemeentefonds, het accres, naar beneden bijgesteld is (zoals blijkt uit de meiċirculaire en 
septembercirculaire 2019) t.g.v. navolgende 3 oorzaken;

Ten eerste de forse onderbesteding van het Rijk in 2018, met als gevolg een flinke
verlaging van de algemene uitkering 2019 met 148 miljoen;
o Daarnaast een verlaging van de joon- en prijsramingen, met als gevolg een flinke 

bijstelling van de loon- en prijsontwikkeling en t.g.v. van de koppeling van de 
rijksbegrotiņg aan het CPB minder rijksuitgaven, hetgeen leidt tot een lager accres 
voor 2019 en de járen verder;

o Dáárbij gevoegd een lagere eindafrekening 2018 van het BTW compensatiefonds, die 
heeft geleid tot een terugvordering over 2019 van het gemeentefonds met een 
bedrag van 67 miljoen;

Door de schommelingen van het gemeentefonds voor gemeenten een sluitende begroting 
lastig te maken is;
De Tweede Kamer in juni 2019 een motie (motie lid Özütok, dd 20 juni 2019) heeft 
aangenomen met het verzoek aan de regering om samen met de gemeenten een onderzoek 
te laten uitvoeren naar hoe de negatieve financiële gevolgen van trap-op-tráp-àf systeem 
zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Overwegende dat:
De Gemeente Krimpen aan den IJssel conform art. 203 Gemeentewet een -meerjarig- 
sťructureel ën reëel begrotingsevenwicht behoort té hebben, hetgeen door de Provincie 

f wordt gecontroleerd;
De gemeente Krimpen aan den IJssel te maken heeft met een fors tekort op het budget 
Jeugdhulp; f '
De gemeente voorts voor grote maatschappelijke opgaven staat uit vanwege de invoering 
van de Klimaatwët;
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- Ook de invoering van hët abonnementstarief WMO voor maatwerkvoorzieningen en 
algemene voorzieningen zal een groot beslag léggen op de financiële middelen;
Gemeenten meer opgaven krijgen in eéń veranderende samenleving mét o.m. de invoering 
van nieuwe wetten zoals de Omgevingswet, daarvoor meer kosten moeten worden gemaakt 
en daarvoor minder geld ontvangen dan in 2018 afgesproken;
De door de rijksoverheid uit te kéren extra middelen jeugd onvoldoende zullen zijn en slechts 
tijdelijk verlichting bieden;
Het van.belang is dat het Rijk meer aandacht heeft voor de noodzaak tòt structurele 
oplossingen, zodat gemeenten financiën kunnen sturen háár ėen structureel en verantwoord 
evenwicht.

Verzoekt het college:

Bij de buitengewone algemene ledenvergadering ván de VNG op 29 november aandacht te vragen 

yoor dit onderwerp door bij de vergadering in te brengen (of te ondersteunen indjen het op deze 
wijze wordt besproken)

- Dat dé Bijdrage aan het gemeentefonds wéér in overeenstemming gebracht moet worden 
met de verwachting ėn de afspraken van begin 2018 eh mèţ de maatschappelijke opgaven 
waarvoor gemeenten staan.
Zodanige aanpassing van het trap-op-trap-af systeem te bepleiten dat er minder grote en 
minder fréquente schommelingen zijn in de Algemene uitkering via het gemeentefonds.

Vraagt het Rijk:
De bijdrage aan het gėmeentėfonds weer in overeenstemming te brengen met de 
verwachting en de afspraken ván begin 20İ8 en met de maatschappelijke opgaven waarvoor 
gemeenten staan.
Het tŕap-op-trap-af systeem zodanig aan te passen dat er minder grote en minder frequente 

schommelingen zijn in de Algeméne uitkering via het gemeentefonds.

Verzoekt de griffie

Een afschrift van deze motie te versturen aan de Minister van Binnenlandse zaken, aan alle 
fracties van de Tweede Kamer van de Staten Generaal en aan de VNG;

Verzoekt de collega raadsleden:

Deze motie te delen met hun collega's via hun eigen netwerken in de rest van Nederland

En gaat over tot de orde van de dag,
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