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De Algemene Vergadering van de VNG, bijeen op 25 september 2020, 
 
 
Constaterende 

• dat een groeiend aantal gemeenten hun begroting voor 2021 niet sluitend dreigt te krijgen door steeds 
verder oplopende kosten in het sociaal domein en de steeds toenemende opschalingskorting,  

• dat vele kleinere en middelgrote gemeenten aangeven nog grotere problemen te voorzien doordat ze te 
maken krijgen met de herijking van het Gemeentefonds,  

• dat provincies en het IPO al sinds november 2019 aangeven zich grote zorgen te maken over de 
structurele tekorten waarmee gemeenten worden geconfronteerd in het sociaal domein  

• dat de provincies daarbij tevens aangeven zich te beraden op de invulling van hun taak als financieel 
toezichthouder wanneer er niet structureel meer financieel perspectief komt voor gemeenten,  

• in de Rijksbegroting een extra bedrag van € 300 miljoen voor jeugdzorg wordt uitgetrokken. 
 
Overwegende  

• dat de burger uiteindelijk de dupe is van deze penibele financiële situatie van gemeenten omdat 
voorzieningen dreigen te sluiten of lokale belastingen verhoogd moeten worden om de begroting 
sluitend te krijgen,  

• dat er veel onderzoeken lopen naar de geldstromen richting gemeenten, maar dat dit geen perspectief 
lijkt te bieden op structurele oplossingen,  

• dat nu ingrijpen geboden is om te voorkomen dat voorzieningen voor burgers onherstelbaar worden 
afgebroken 

• dat uit onderzoek naar kosten jeugdzorg in het najaar duidelijkheid komt over de werkelijke tekorten van 
gemeenten, die naar verwachting fors hoger zijn dan de € 300 miljoen die in 2021 voor jeugdzorg wordt 
uitgetrokken. 

 
Stelt voor  

1. dat, in afwachting van structurele maatregelen, de VNG in overleg treedt met de regering om daarmee 
te bewerkstellingen dat voor de resterende kabinetsperiode zodanige financiële en bestuurlijke 
maatregelen worden genomen dat gemeenten in ieder geval voor 2021 (en afhankelijk van de voortgang 
van de kabinetsformatie het daaropvolgend jaar) financiële ruimte krijgen,  

2. dat gemeenten vanaf 2021 worden gecompenseerd voor de werkelijke kosten voor jeugdzorg en voor 
de extra kosten door de invoering van het abonnementstarief voor de WMO per inwoner. 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 

 
De portefeuillehouders Financiën van de gemeenten van de regio Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, 
Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas),  
 

          
 
 
Voor deze, 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ria Boere 
Portefeuillehouder Financiën gemeente Krimpenerwaard 


