
 

 

 

De Algemene Ledenvergadering van de VNG, in vergadering bijeen op 16 juni 2021, 

 

Constaterende  

• dat een door Rijk en gemeenten gezamenlijk ingestelde Arbitragecommissie een uitspraak gedaan heeft 

over de wijze waarom de toenemende kosten van de jeugdzorg bekostigd dienen te worden 

• dat om deze kosten te dekken daarvoor door het Rijk extra geld beschikbaar dient te worden gesteld 

• dat om deze kosten in de toekomst te beheersen een Hervormingsagenda Jeugd dient te worden 

opgesteld door Rijk en gemeenten gezamenlijk 

• dat de VNG zich volledig gecommitteerd heeft aan de uitvoering van de Hervormingsagenda mits het rijk 

de structurele middelen daartoe beschikbaar stelt 

 

Overwegende 

• dat waar de gemeenten zich volledig gecommitteerd hebben aan de Hervormingsagenda het Rijk niet 

verder gaat dan voor 2022 incidenteel geld beschikbaar te stellen 

• Dat het Rijk het daarmee nagenoeg onmogelijk maakt voor gemeenten om een gezond en evenwichtig 

financieel beleid te voeren dat het Rijk door naleving uit te stellen en over te laten aan het nieuwe kabinet 

maatschappelijke onzekerheden te lang laat voortduren 

• dat daardoor de invoering van de Hervormingsagenda onnodige en ernstige vertraging oploopt 

• dat uiteindelijk als gevolg van deze penibele financiële situatie van gemeenten voorzieningen dreigen te 

sluiten of lokale belastingen verhoogd moeten worden om de begroting sluitend te krijgen, 

• dat de provinciaal toezichthouders in deze situatie ook in een onmogelijke spagaat worden 

gemanoeuvreerd 

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

afgebroken. 

 

Stelt voor 

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

 

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 


