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Motie ez ai il 221 14. C 

Aanpassen systematiek "trap-op-trap-af" 

De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d . 12 november 2019; 

Constaterende dat: 
De omvang van de algemene uitkering van het Rijk gelijk op loopt met de 
uitgavenontwikkeling van de verschillende ministeries. Als de uitgaven van de ministeries 
stijgen, groeit het gemeentefonds verhoudingsgewijs mee. Als de uitgaven van de 
ministeries dalen door bijvoorbeeld bezuinigingen, dan krimpt het gemeentefonds. Dit 
systeem heet "samen de trap op, samen de trap af"; 

Het rijk de afgelopen jaren minder uitgegeven heeft dan gepland en er daardoor minder 
geld gestort is in het gemeentefonds dan eerder geraamd; 

Veel gemeenten, waaronder Goirle, door de negatieve bijstellingen grote moeite moeten 
doen om een effectieve, sluitende meerjarenbegroting op te stellen. 

Overwegende dat: 
In 2018 in een Interbestuurlijk Programma afspraken zijn gemaakt tussen Rijk, 
gemeenten, provincies en waterschappen over maatschappelijke opgaven zoals 
woningbouw, schuldenproblematiek en energietransitie; 

Gemeenten in Nederland, en dus ook Goirle, voor grote maatschappelijke opgaven staan 
op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare inwoners, 
woningbouw, klimaatbeheersing, een vitaal en gezond platteland, goed openbaar 
bestuur in een veranderende samenleving, enzovoort; 

In 2018 door het Rijk afgesproken is dat hiervoor meer middelen beschikbaar komen 
voor het gemeente- en provinciefonds; 

Gemeenten daarnaast meer taken hebben gekregen met de invoering van nieuwe 
wetten zoals de AVG en nog meer taken krijgen met de invoering van de Omgevingswet; 

Gemeenten daarvoor extra kosten moeten maken en daarvoor minder geld krijgen dan 
in 2018 is afgesproken; 

Gemeenten momenteel steeds achteraf de rekening gepresenteerd krijgen en dat alleen 
kunnen compenseren door extra te bezuinigen, in te teren op hun reserves of hun 
ambities bij te stellen. Hierdoor kunnen zij hun maatschappelijke opgaven niet 
waarmaken; 

Gemeenten erop moeten kunnen vertrouwen dat het Rijk toezeggingen en afspraken 
nakomt; Naam Voor 
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De vervanging van het trap-op-trap-af-systeem door een ander stelsel ervoor kan zorgen 
dat gemeenten meer zekerheid hebben over hun inkomstenstroom; 

Diverse andere gemeenten in Nederland een soortgelijke motie hebben aangenomen . 

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

Deze aanpassing met terugwerkende kracht door te voeren, vanwege de schade die nu al 
is ontstaan door het rigide vasthouden aan het klassieke systeem, zowel financieel als 
qua bestuurlijke geloofwaardigheid; 

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. 

Vraagt de griffie: 
Een kopie van deze motie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, alle fracties van de Tweede Kamer en de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten; 

Deze motie te delen met de gemeenteraden van de regio Hart van Brabant, met de vraag 
een gelijkluidend verzoek naar het Rijk te sturen en daarmee een krachtig signaal af te 
geven vanuit de regio. 

En gaat over tot de orde van de dag . 
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