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Gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, in (digÍtale) vergadering bijeen op 25 september 2020,

Constaterende dat
een heel groot deel van de gemeenten vanwege de financiële tekorten
hun begroting niet meer op een redelijke manier sluitend kunnen
krijgen,
een deel van de gemeenten al meerdere achtereenvolgende jaren bezuinigingen moest doorvoeren om de begroting sluitend te krijgen en
soms zelfs structurele lasten met incidentele middelen moest dekken,
dat de vergaande bezuinigingen impact hebben op de gehele sociale
infrastructuur van de gemeenten maar ook op praktische zaken zoals
het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeenten,
dat deze verregaande bezuinigingen al zijn ingezet in de periode dat er
sprake was van hoogconjunctuur en bijna niet zijn uit te leggen aan de
bewoners,
dat met alle al bestaande en nog toekomstige gevolgen van de coronacrisis de gemeenten een stevige structurele financiële basis keihard
nodig hebben,
dat een aantal wethouders al is opgestapt vanwege de onmogelijkheid
om te werken zonder voldoende financiële middelen,
dat gemeenteraadsleden zich voor meer dan 100o/o inzetten om hun
gemeente zo goed mogelijk te besturen, ieder vanuit zijn eigen idealen,
maar dat het niet de taak van het bestuur van een gemeente is om de
eigen gemeente kapot te bezuinigen,
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Overwegende dat
een veelheid van oorzaken tezamen zorgen voor enorme tekorten op
de gemeentebegrotingen, waarbij voor alle gemeenten geldt dat onder
andere de volgende zaken een ernstig negatief effect hebben:
Er is structureel meer budget nodig voor Jeugdzorg. Het betreft een
bedrag tussen 1 en 1,5 miljard euro. De exacte hoogte hiervan moet
blijken uit het nu lopende onderzoek van de VNG;
Het abonnementstarief van de Wmo heeft een aanzuigende werking.
Deze kosten worden nu onderzocht en moeten volledig worden gecompenseerd;
De opschalingskorting oplopend tot 975.000.000 euro in 2O2S;
De meerkosten en minderopbrengsten van de coronacrisis zetten de
financiën van de gemeenten nog verder onder druk;
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uit het rapport van het Expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht,
(maart 2020 in opdracht van de VNG) is gebleken dat voor het bouwen
aan een transformatie van de jeugdzorg tijd, financiële middelen en
politieke ruimte nodig is, en dat budgetten voor hervormÍngen en
onderzoek nodig zijn, om te ontdekken welke interventies (het meest)
effectief zijn,
goede toegang richting de Wlz nodig is voor jeugdigen met langdurige
en ernstige problematiek,
Tevens overwegende dat
ondanks talrijke signalen waaronder het position paper van de VNG
(aangeboden op 2 juli 2020), noch bij de minister noch bij (een meerderheid van) de Tweede Kamer duidelijk is geworden hoe urgent de
problematiek van de gemeenten op het moment is,
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Spreekt uit dat het de dringende wens van de gemeenten is dat
structureel meer financiële armslag

1. de VNG aan de regering overbrengt dat de gemeenten op de kortst
mogelijke termijn structureel meer financiële armslag nodig hebben,
vanwege de oorzaken zoals genoemd bij de overwegingen,
incidenteel budget voor hervormingen

2. dat er daarnaast substantiële tijdelijke budgetten voor de jaren 202L,
2022 en 2023 nodig zijn voor onderzoek en experimenteerruimte om
de jeugdzorg efficiënt en effectief te kunnen maken en te onderzoeken
of de jeugdwet aangepast moet worden om de gemeenten meer sturingsmogelijkheden te kunnen geven,
acties gericht op sluitende begrotingen

3. dat de VNG acties uitvoert indien het rijk de gemeenten onvoldoende
tegemoetkomt zodat zij hun begrotingen niet op een verantwoorde
wijze sluitend kunnen krijgen, zoals
a. het opschorten van diverse overleggen met het Rijk,
b. het voorbereiden van juridische acties over de opschalingskorting,
c. het stoppen met het uitvoeren van (nieuwe) taken,
En verzoekt de VNG

terugkoppeling vóór aanvullende maatregelen

4.

Ruim voor de volgende ledenvergadering (27 november 2020) verslag
te doen van hetgeen bereikt is, zodat indien nodig, de ledenvergadering kan besluiten tot aanvullende maatregelen,
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En gaat over

tot de orde van de dag,

Gemeente Zoetermeer

Handteken

Handtekenin

Handtekening:

J.P.J. Lok
Burgemee

lokland
Griffier

B.J. Huykman
Gemeentesecretaris

Deze motie wordt mede ingediend door de gemeenten die op de volgende
pagina zijn vermeld(x) :
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