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RaadsvergaderingvanOnderwerp 31 oktober 2019Beleidsbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 -2023 (Dialooggemeentefonds )

Ondergetekenden ,
- Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van deBeleidsbegroting 2020 -2023 en gezien moties van andere gemeenten ;

Constaterende dat:Er sprake is van onderuitputting van de uitgaven van het Rijk en er daardoor minder geldgestort wordt door het Rijk in het Gemeentefonds dan eerder geraamd is;Landelijk het accres daardoor naar beneden is bijgesteld ;Ook de meerjarige accresontwikkeling cumulatief terugvalt ;Nog steeds hierbij het 'trap op , trap af' principe wordt gehanteerd , ook bij onderuitputting ;Ook de voeding van het gemeentefonds uit het BTW Compensatiefonds lager is danbegroot;De gemeente een fors tekort heeft in het Sociaal Domein ;Het College voorstelt de komende jaren te besparen op uitgaven ;Het voorzieningenniveau daardoor onder druk staat ;De Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die de regering verzoekt om samen metde gemeenten een onderzoek te laten uitvoeren naar hoe de negatieve financiële gevolgenvan de trap op , trap af systematiek zoveelmogelijk kunnen worden voorkomen
Overwegende dat :

- In 2018 een Interbestuurlijk Programma is afgesproken tussen Risk , IPO , Unie vanWaterschappen en VNG ;Naast andere gemeenten ook Woudenberg staat voor grote maatschappelijke opgaven ;Daarom in 2018 is afgesproken dat daarvoor meermiddelen beschikbaar komen voor hetgemeente - en provinciefonds;De gemeenten erop moeten kunnen vertrouwen dat het Rijk dergelijke afspraken entoezeggingen nakomt;Gemeenten , dus ook Woudenberg , meer opgaven krijgen in een veranderendesamenleving met veel nieuwemaatschappelijke opgaven en met invoering van nieuwewetten zoals de Omgevingswetmeer kosten maken en daarvoor minder geld krijgen danin 2018 is afgesproken , en er daarnaast een opgave ligt in het Sociaal Domein ;
Stellen voor :

Het college te verzoeken door toezending van deze motie er bij de minister vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties op aan te dringen dat de in de Tweede Kameraangenomen motie zo spoedig mogelijk tot ultvoering wordt gebracht



Een afschrift van deze motie te versturen aan alle fracties en groeperingen in de TweedeKamer der Staten Generaal en aan de VNG :
- In regionaal verband een oproep te doen om ook als Regio Amersfoort dit signaal af tegeven aan de minister

Deze motie te delen met alle gemeenteraden in de regio Amersfoort met de vraag om eengelijkluldend verzoek naar het Rijk te sturen en daarmee een sterk signaal af te gevenvanuit de gemeenteraden .

Woudenberg , 31 oktober 2019

M . van de Graaf, fractievoorzitter PvdA -GL-Fractie
w .g . M . van de Graaf

I. Houtsma, lid GBW -fractie
w . g . I.


