
Motie
Accres aanvullend maatregelenpakket € 2 miljard
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De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, bijeen op 13 januari

Constaterende dat:
• Het kabinet na de Miljoenennota tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft

voorgesteld om aanvullende maatregelen te treffen voor een aantal urgente vraagstukken
tot een bedrag van ruim € 2 miljard. Het betreft onder meer verhoging van de salarissen in
de zorg en het primair onderwijs, verlaging verhuurderheffing, politie en (groene) boa's
verlaging energierekening en koopkrachtcompensatie zorgpremies burgers.

• Deze inzet van het kabinet volgens de vigerende afspraken omtrent het trap-op-trap-af
systeem zou moeten leiden tot een hoger accres op de algemene uitkering gemeentefonds.

• Het kabinet heeft besloten om, gelet op het bijzondere karakter van het aanvullende pakket,
geen accres voor het gemeente- en provinciefonds toe te kennen over de nieuwe
maatregelen. Wel heeft het kabinet besloten extra middelen ad € 80 miljoen toe te kennen
aan de gemeenten ter compensatie van hogere salarissen in het gemeentelijk zorgdomein.

• VNG de minister van financiën er schriftelijk op heeft gewezen dat het kabinet eenzijdig
interbestuurlijke afspraken naast zich neerlegt en heeft verzocht om de normeringsafspraken
alsnog toe te passen en het gesprek hierover aan te gaan.

Overwegende dat:
• De basis voor de VNG inzet bij de kabinetsformatie is 'herstel van bestuurlijk en financieel

vertrouwen'
• Het kabinet geen blijk geeft van eenzelfde beleidsinzet
• Gemeenten door het niet toepassen van de normeringsmethodiek structureel circa € 200

miljoen mislopen.
• Een arbitrageprocedure bij de gemeentelijke begrotingstekorten in de jeugdzorg zijn

vruchten heeft afgeworpen.

Van mening dat:
• Juist in een situatie waarin de financiële positie van gemeenten structureel onder druk staat

het Rijk gemaakte afspraken moet nakomen.

Spreekt uit dat:
• Indien het nieuwe kabinet de komende tijd ook geen blijk geeft van naleving van de

normeringsafspraken, het VNG bestuur een strategie uitwerkt, waar het instrument arbitrage
onderdeel van kan uitmaken.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Deze wordt mede ondersteund door:

• Gemeente Almelo
• Gemeente Breda
• Gemeente Dordrecht
• Gemeente Ede
• Gemeente Eindhoven

• Gemeente Enschede

• Gemeente Haarlemmermeer

• Gemeente Helmond
• Gemeente Leeuwarden
• Gemeente Leiden
• Gemeente Maastricht
• Gemeente Tilburg
• Gemeente Zaanstad
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