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Onderwerp : signaal ontwikkelingen gemeentefonds

Geachte raad ,
In de gemeenteraad van Asten is de motie 'ontwikkelingen gemeentefonds of " als weverder de trap afmoeten , komen we onder water" ' unaniem aangenomen .Deze motie is mede naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad van Heemstedeontstaan .
Door onze gemeenteraad worden bij hoge uitzondering moties gedeeld met alle raden .De financiële situatie van de gemeente Asten is zodanig zorgwekkend dat pijnlijke enonomkeerbare keuzen onvermijdelijk zijn . Derhalve wenst de raad deze motie onder deaandacht te brengen van alle gemeenteraden van Nederland .
In de motie wordt gevraagd aan het rijk om. de bijdrage aan het gemeentefonds weer in overeenstemming te brengen met deverwachting en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven waarvoorgemeenten staan ;• het trap - op - trap - afsysteem zodanig aan te passen dat er minder grote en minderfrequente schommelingen zijn in de Algemene Uitkering via het Gemeentefonds .
Hierbij sturen wij u de motie toe om daarvan kennis te nemen met het verzoek om eensignaal van gelijke strekking af te geven aan het Rijk .
ContactHeeft u nog vragen of opmerkingen , neem dan contact op met de griffie viatelefoonnummer 0493-671207 of griffier @ asten .nl

Met vriendelijke groet .
M . M . B . W . van Erp -Sonnemans,Igtitfiel mr. H . G . Vos,burgemeester
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