
Raad 30 /4 /2015 077 Mauiendaufeuwen

Motie (art. 44 RVO )Titel: gemeen

Ingediend door de fracties van :GroenLinks,Christen Unie ,VZ Westerkwartier, CDA, PvdA, VVD
- 066 sot sterk verter kwartier

Raadsvergadering d .d . 30 oktober 2019
Agendapunt:vreemd aan de orde van de dag
De raad van de gemeente Westerkwartier;
in vergadering bijeen op 30 oktober 2019
overwegende dat:

- er sprake is van onderuitputting van uitgaven van het Rijk en daardoorminder geld gestort
wordt in het gemeentefonds dan eerder geraamd;

- landelijk het accres (meerjarig ) daardoor is bijgesteld naar beneden ;
- het trap -op -, trap -af -principe gehanteerd wordt, ook als er sprake is van onderuitputting;

de Perspectiefnota van 2019 al uitgaat van een tekort ;
er in het sociaal domein (metname jeugdzorg ) grote tekorten zijn begroot;
de uitkeringen uit het gemeentefonds aan de gemeenten onder druk staan en daardoor hun
inkomsten ;daardoor bezuinigingen op voorzieningen nodig zijn of kunnen worden ;
de invoering van de Omgevingswet extra middelen zal kosten en onduidelijk is in hoeverre
dit gecompenseerd gaat worden ;
in 2018 een interbestuurlijk programma is afgesproken tussen Rijk , IPO ,Unie van
Waterschappen en VNG ;
de gemeenten waaronderhetWesterkwartier voor grotemaatschappelijke opgaven staan ;
daarom in 2018 is afgesproken dat daarvoormeermiddelen beschikbaar komen voor
gemeente - en provinciefonds;
gemeenten er opmoeten kunnen vertrouwen dat het Rijk dergelijke toezeggingen en
afspraken volledig nakomt;gemeenten door dit alles geen effectieve, sluitende meerjarenbegrotingen kunnen opstellen
en interen op reserves .

verzoekt het Rijk :
de bijdrage aan het gemeentefonds in overeenstemming te brengen met de verwachtingen
en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten
staan ;het trap - op - , trap - af-systeem zodanig aan te passen dat er zich minder grote en minder
frequente schommelingen in de Algemene Uitkering van het gemeentefonds voordoen ;
de bijdrage uit het gemeentefonds voor het sociaal domein in overeenstemming te brengen
met de uitgaven ;
de extra kosten van de gemeenten in verband met de invoering van de omgevingswet
voldoende te compenseren





draagt de griffie op :
- een afschrift van deze motie te versturen naar de minister van binnenlandse zaken enkoninkrijksrelaties, aan alle fracties van de Tweede Kamer en aan deVNG ;deze motie te delen met alle gemeenteraden in Nederland ,met de vraag om eengelijkluidend verzoek te doen aan het Rijk en daarmee een sterk signaal af te geven vanuitde gemeenteraden in Nederland .

en gaat over tot de orde van de dag .
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