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Geachte heer, mevrouw,

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft donderdag 21 november 2019 bijgaande motie 
'Gemeentefonds, Trap op trap af' raadsbreed aangenomen. Wij ondersteunen het in de motie 
verwoorde standpunt van onze gemeenteraad van harte.

Hoogachtend,
heťcollege van Pijnacker-Nootdorp,

drs.lJJP.R. Woudstra 
secretaris

mw. F. Ravestein 
burgemeester
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MOTIE GEMEENTEFONDS, TRAP OP TRAP AF
De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; .........Sé Pijnacker-Nootdorp

in vergadering bijeen op 21 november 2019;
gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;

Constaterende dat:

» De voeding van het Gemeentefonds gekoppeld is aan de hoogte van de Rijksuitgaven;
* Gemeenten voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van financiering uit Gemeentefonds;
» Er sprake is van onderuitputting van uitgaven van het Rijk en daardoor minder geld gestort 

wordt in het Gemeentefonds dan eerder was geraamd;
« Landelijk het accres daardoor naar beneden is bijgesteld en naar verwachting de 

neerwaartse bijstelling meerjarig is;
« Het trap-op-, trap^af-principe gehanteerd wordt voor de jaarlijkse storting door het Rijk in 

het Gemeentefonds, ook als er sprake is van onder uitputting; i
» Veel gemeenten, waaronder Pijnacker-Nootdorp zich door bovengenoemde ontwikkelingen 

steeds meer moeite moeten doen om een effectieve, sluitende meerjarenbegrotingen te 
kunnen opstellen;

* De Tweede Kamer een motie heeft aangenomen (d.d. 20-06-2019) waarin de regering wordt 
verzocht om samen met de gemeenten te laten onderzoeken hoe de negatieve gevolgen van 
het trap-op-trap-af-principe zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Overwegende dat:

* Minder uitgaven door het rijk automatisch leidt tot een bezuinigingsopgaaf bij gemeenten;
» Gemeenten gebaat zijn bij een voorspelbaar en stabiel financieel beleid en meerjarige

zekerheid over de inkomsten uit het Gemeentefonds hier aan bijdraagt;
« Dit nu niet gegarandeerd is door de koppeling tussen Gemeentefonds en de Rijksuitgaven;
* Deze koppeling leidt tot grote fluctuaties in beschikbare middelen voor gemeenten;
* De gemeenten in Nederland, waaronder Pijnacker-Nootdorp, op vele terreinen (zorg, 

woningbouw, infrastructuur, energietransitie en verduurzaming) voor grote 
maatschappelijke opgaven staan;

o Gemeenten er op moeten kunnen vertrouwen dat het Rijk dergelijke toezeggingen en 
afspraken volledig nakomt.

Verzoekt het college:

Het volgende standpunt van de gemeenteraad in te brengen in de relevante overleggen met de VNG,
het rijk e.d.

» Het in overeenstemming brengen van de bijdrage aan het Gemeentefonds met de
verwachtingen die door het Rijk zijn gewekt en met de maatschappelijke opgaven waarvoor 
gemeenten staan;

o Het herzien van de trap-op-trap-af-systeem en het zodanig aan passen daarvan dat er zich 
minder grote en minder frequente schommelingen zullen optreden in de Algemene Uitkering 
vanuit het Gemeentefonds, met als doel: meerjarige zekerheden voor gemeenten, het 
voorkomen van grote pieken en dalen en een vergroting van de stabiliteit en 
voorspelbaarheid.



» Een afschrift van deze motie te versturen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, naar de Tweede Kamer der Staten Generaal, naar het secretariaat van de 
VNG en naar alle gemeenteraden in Nederland.

En gaat over tot de orde van de dag.
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