Samenvatting en preadvies motie: Voorstel herijking gemeentefonds onverantwoord, bijsturen is
noodzaak.
Indienende gemeente(n): Beesel
Ondersteunende gemeenten: in elk geval Alphen-Chaam, Enkhuizen, Olst-Wijhe en Rozendaal.
Er volgt nog een actueel overzicht met ondersteunende gemeenten.
Status motie: definitief
Strekking van de motie:
In het kader van herverdeling gemeentefonds met de minister in gesprek te gaan over de financiële
impact van de herverdeling in relatie tot alle opgaven die er liggen voor gemeenten, waarbij;
- Inzet moet zijn om eerst méér financiële ruimte in het gemeentefonds te krijgen, onder andere
door volledige aanvulling van het tekort in het Sociaal Domein
- De opschalingskorting definitief wordt teruggedraaid
- Zo lang die extra structurele ruimte er nog niet is de invoering van de herverdeling van het
gemeentefonds voor onbepaalde tijd moet worden opgeschort (in plaats van tot 1-1-2022)
- Wanneer een herverdeling vervolgens wordt doorgevoerd, kleinere gemeenten niet
onevenredig zwaar benadeeld worden en voor alle gemeenten voldoende helder is wat de
effecten daarvan zijn om daar tijdig lokaal op te kunnen anticiperen
- Coördinatie door de VNG van de inbreng in de consultatieronde het uitgangspunt is, omwille
van een kwalitatief en krachtig signaal naar besluitvormende partijen.
Preadvies VNG-bestuur: overnemen.
Toelichting bij het preadvies:
Het bestuur voelt zich gesteund door de gevraagde inzet voor financiële ruimte waaronder
terugdraaien van de opschalingskorting en voldoet graag aan het verzoek om coördinatie, waarbij
individuele gemeenten natuurlijk hun eigen vrijheid behouden.
De uitkomsten van de herverdeling zijn op dit moment niet bekend. De minister van BZK brengt
naar verwachting haar voorstellen in oktober 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. Totdat dit standpunt bekend is, dient de herverdeling te worden opgeschort.

