
Samenvatting en preadvies motie “Resolutie eerlijke financiële verhoudingen!”  
 
Indienende gemeente(n): Breda, Zeist, Opsterland 
 
Ondersteunende gemeenten: netwerken G4, G40, P10 en M50 
 
Status motie: definitief 
 
Strekking van de motie:  
Oproep aan ALV om resolutie te onderschrijven en verzoek aan VNG bestuur om inhoud resolutie 
over te brengen aan fondsbeheerders en te betrekken bij voorbereiding op kabinetsformatie. 
 
Eisen aan dit kabinet: 
1. Begin nog deze kabinetsperiode met afbouw opschalingskorting  
2. Nog dit jaar afspraken te maken over structureel extra middelen voor de Jeugdzorg en Wmo-
abonnementstarief, op basis van de te verschijnen onderzoeksrapporten. 
3. Instelling onafhankelijk instituut voor financiële verhoudingen, gericht op besluit nieuw kabinet 
4. Erkenning dat herverdeling structurele problemen niet oplost en groter gemeentefonds nodig is 
5. In 2020 voor gemeenten niet alleen reële compensatie voor extra kosten als gevolg van 
corona, maar ook financiële afspraken over langetermijneffecten en gezamenlijke investeringen. 

 
Van een nieuw kabinet verwachten we het volgende: 
1. Leg waar gemeenten nodig zijn voor uitvoering in het regeerakkoord maatschappelijke doelen 
vast, maar laat ruimte voor uitwerking/onderzoek naar benodigde middelen samen met gemeenten 
2. Zorg binnen een half jaar na aantreden voor een onafhankelijk instituut voor financiële 
verhoudingen, zodat dit instituut al kan adviseren over de uitvoering van het regeerakkoord. 
3. Draai de opschalingskorting terug.  
4. Adequaat antwoord op uitkomsten van art. 2 onderzoeken Klimaatakkoord en Omgevingswet. 
5. Neem de gemaakte afspraken over Jeugdzorg en WMO-abonnementstarief onverkort over en 
zorg voor adequate financiering voor de uitvoering van de Participatiewet. 
6. Eerlijke en voorspelbare normeringssystematiek op basis brede koppeling aan Rijksuitgaven. 
7. Onderzoek naar verbetering financiële verhoudingen  
8. Streef naar verruiming van lokaal belastinggebied, maar zorg dat financiële verhoudingen eerst 
op orde zijn voordat dit wordt doorgevoerd. 
 
Preadvies VNG-bestuur: overnemen 
 
Toelichting bij het preadvies 
De inhoud van de resolutie sluit aan bij onze inzet en wij zullen deze betrekken bij onze 
voorbereiding op de kabinetsformatie.  

 


