Samenvatting en preadvies motie Verwerking arbitrageuitspraak in meerjarenbegroting
Indienende gemeente(n): Krimpenerwaard
Ondersteunende gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en
Zuidplas
Status motie: definitief
Strekking van de motie:
1. Dat gelet op het structurele karakter van het oordeel van de Arbitragecommissie van Zwol, dit
oordeel ook verwerkt dient te worden in de richtlijnen van de provinciaal toezichthouders bij de
voorbereiding van de begroting voor de komende jaren
2. Dat het VNG bestuur zich inspant om nadere afspraken te maken met BZK en de provinciaal
toezichthouders om gemeenten in staat te stellen hun begroting 2022 te baseren op het
uitgangspunt dat ook het Rijk de uitspraken van de arbitragecommissie nakomt en dus de
financiële vertaling van die uitspraken vooruitlopend op een nieuw regeerakkoord als stelpost in
hun begroting mogen verwerken
3. Dat het VNG bestuur gemeenten oproept deze werkwijze te volgen, ook als nadere afspraken
met BZK in die richting niet mogelijk blijken
Preadvies VNG-bestuur: overnemen
Toelichting bij het preadvies
Het VNG bestuur spant zich in om gemeenten zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hoe de
afspraken tussen Rijk en VNG van 2 juni over de extra middelen voor Jeugd en de bijbehorende
hervormingsagenda meegenomen mogen worden in de (meerjaren)begroting voor komend jaar.
Bij voorkeur wil de VNG hier in gezamenlijkheid met BZK en de provinciaal toezichthouders nadere
afspraken over maken. Onze inzet zal zijn dat voor de jaren 2023 en daarna een stelpost mag
worden opgenomen die correspondeert met het meerjarige financiële perspectief, zoals dat is
neergelegd door de arbitragecommissie en dat als basis heeft gediend voor de afspraken over de
hervormingsagenda, waar zowel Rijk als de VNG zich aan hebben gecommitteerd. De motie
ondersteunt het VNG-bestuur in het volgen van deze lijn.
De VNG voert eerst bestuurlijk overleg met het IPO op 14 juni en zal daarna samen met het IPO in
overleg treden met de Minister van BZK om te komen tot een pragmatische oplossing voor de
meerjarenbegroting.
Deze motie geeft het VNG bestuur mandaat om gemeenten op te roepen de uitspraken van de
arbitragecommissie meerjarig te verwerken in de begroting, ook in het geval dat BZK hier geen
nadere afspraken over wil maken. Deze motie roept de leden op ook dan een collectieve lijn te
volgen bij het opstellen van de begrotingen voor volgend jaar. Het VNG bestuur beschouwt dit als
een vorm van solidariteit en steun richting die gemeenten, die in dat geval mogelijk geconfronteerd
zullen worden met een strenger toezichtsregime vanuit de provincie.

