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GROEN
LINKS
WORMERLAND

MOTIE 'Als we verder de trap afmoeten , komen we onder water "
De gemeenteraad van de gemeente Wormerland in vergadering bijeen op 17
september 2019:
Constaterende dat:
- Het gemeentefonds groeit ofkrimptmeemet de uitgaven van het Rijk , het zg. trap
op -trap -afmechanisme
- De rijksuitgaven fors achter blijven bij de prognoses en derhalve de omvang van het
gemeentefonds, het accres, naarbeneden is bijgesteld (zoals blijkt uit de
meicirculaire 2019 en de VNG circulaire 15- 7 -2019) t.g .v, navolgende 3 oorzaken .
- Ten eerste de forse onderbesteding bij het Rijk in 2018,met als gevolg een
verlaging van de algemene uitkering 2019 met 148 miljoen .
- Daarnaast een verlaging van de loon - en prijsramingen , met als gevolg een flinke
bijstelling van de loon - en prijsontwikkeling ent.g .v. de koppeling van de
rijksbegroting aan het CPB minder rijksuitgaven , hetgeen leidt tot een lager accres
voor de jaren 2019 en verder.
- Daarbij gevoegd een lagere eindafrekening 2018 van het BTW compensatiefonds,
die heeft geleid tot een terugvordering over 2019 van het gemeentefonds met een
bedrag van 67 miljoen .
- Door de schommelingen van het gemeentefonds voor gemeenten een sluitende
begroting lastig is te maken .
- De Tweede Kamer in juni 2019 een motie heeft aangenomen met verzoek aan de
regering om samen met de gemeenten een onderzoek te laten uitvoeren naar hoe de
negatieve financiële gevolgen het trap -op -trap-af systeem zo veelmogelijk kunnen
worden voorkomen .
Overwegende dat:
-Gemeente Wormerland conform art. 203 Gemeentewet een -meerjarig - structureel
en reëel begrotingsevenwichtbehoort te hebben , hetgeen door de Provincie wordt
gecontroleerd .
- De gemeente Wormerland te maken heeftmet een fors tekort op het budget
Jeugdhulp
- De gemeente voorts voor grote maatschappelijke opgaven staatuit hoofde van de
klimaatwet.
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- Ook de invoering van het abonnementstariefWMO voor maatwerkvoorzieningen
en algemene voorzieningen , een groot beslag zal eggen op de financiële middelen .
- Gemeenten meer opgaven krijgen in een veranderende samenlevingmet o. n . de
invoering van nieuwe wetten zoals de omgevingswet, daarvoormeer kosten moeten
worden gemaakt en daarvoorminder geld ontvangen dan in 2018 afgesproken .
- De door de rijksoverheid uit te keren extra middelen jeugd onvoldoende zullen zijn
en slechts tijdelijk verlichting bieden .
- Het van belang is dat het Rijk meer aandacht heeft voor de noodzaak tot structurele
oplossingen , zodatgemeenten financiën kunnen sturen naar een structureel en
verantwoord evenwicht.
Vraagt het Rijk :
a )De bijdrage aan het gemeentefonds weer in overeenstemming te brengen met de
verwachting en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven
waarvoor gemeenten staan ;
b ) Het trap -op -trap -af systeem zodanig aan te passen dar er minder grote en minder
frequente schommelingen zijn in de Algemene Uitkering via hetGemeentefonds.
Draagt de griffie op
a ) Een afschrift van deze motie te versturen aan de Minister van Binnenlandse
Zaken, aan alle fracties van de Tweede Kamer van de Staten Generaal en aan de
VNG ;
b ) Deze motie te delen met alle gemeenteraden in Nederland ,met de vraag om een
gelijkluidend verzoek naar het Rijk te Sturen en daarmee een sterk signaalaf te
geven vanuit de gemeenteraden in Nederland .

En gaatover tot de orde van de dag .
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