
 

 

 

 

Samenvatting en preadvies motie “Resolutie: Los financiële problemen Jeugd en WMO op in alle 

gemeenten” 

 

Indienende gemeente(n): Schagen 

 

Ondersteunende gemeenten: zie motie.  

 

Status motie: definitief.  

 

Strekking van de motie:  

De indieners: 

- spreken zich uit tegen de voorgestelde herverdeling van het gemeentefonds voor het sociaal 

domein. 

- verzoeken het bestuur te pleiten voor structureel meer middelen voor het sociaal domein voor alle 

gemeenten. 

 

Preadvies VNG-bestuur: overnemen  

 

Toelichting bij het preadvies 

De motie ondersteunt het VNG standpunt dat de financiële huishouding van gemeenten op orde 

moet worden gebracht door een structurele toevoeging vanuit het Rijk aan de financiële middelen. 

De cijfers zoals in de motie staan en zoals voor de zomer zijn gecommuniceerd, zijn niet 

toelaatbaar. Deze voorgestelde herverdeling is dan ook niet aanvaardbaar. Het bestuur 

onderstreept dit graag samen met de indieners. 

 

Inmiddels is ook het Rijk ervan overtuigd dat de originele cijfers geen recht doen aan alle 

gemeenten. Daarom heeft men verder gestudeerd op de herverdeling. De uitkomsten hiervan zijn 

op dit moment nog niet bekend. De minister van BZK brengt naar verwachting haar voorstellen 

volgende week in consultatie. Dat betekent dat gemeenten ook kennis kunnen nemen van de 

gevolgen voor individuele gemeenten van het geheel (sociaal én klassiek) en daarop kunnen 

reageren. Daarvoor zullen wij ook bijeenkomsten organiseren.  

 

In het najaar zal duidelijk moeten worden in hoeverre de koek voldoende groot is, gelet op de 

uitkomsten van de onderzoeken naar jeugd en abonnementstarief, en in hoeverre de herijking ook 

qua techniek, tempo en maatvoering aan zijn doel beantwoordt. Om die reden is een uitspraak nu 

tegen de voorgestelde herverdeling prematuur. Laten we met elkaar de consultatie ingaan om het 

model beter passend te krijgen. Vervolgens gaan we op basis van de uitkomsten van de consulatie 

besluiten aan de hand van de criteria: 

1. Voldoet de herijking aan de vooraf gestelde criteria? 

2. Is de ‘koek’ daadwerkelijk groter geworden? 

3. Is er sprake van een acceptabel ingroei-traject? 

4. Is er een goede regeling voor ‘uitschieters’?  

Vanzelfsprekend zullen de leden daarna uitgebreid worden betrokken bij de standpuntbepaling van 

de VNG over dit voorstel. 

 


