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Cc:
Subject:
Motie gemeente Grave Ontwikkeling gemeentefonds
Attachments: AGP 9 nr M2 Aangenomen Motie LPG CDA VVD LLVCG Ontwikkeling gemeentefonds.docx
Geachte heer, mevrouw,

Op verzoek van de gemeenteraad van Grave ontvangt de gemeenteraad van uw gemeente en de VNG hierbij een afschrift van de motie die door de gemeenteraad
van Grave in zijn vergadering van 5 (vervolgd op 12) november 2019 is aangenomen.
In deze motie vraagt de gemeenteraad aan andere gemeenteraden om een gelijkluidend verzoek naar het Rijk te sturen en daarmee een sterk signaal af te geven
vanuit de gemeenteraden in Nederland.
Met vriendelijke groet,
Monique Vermaaten
medewerker griffie Grave
0486 477 215
De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert werken samen in de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM
www.grave.nl

-

-

Gemeenten meer opgaven krijgen in een veranderende samenleving met veel nieuwe
maatschappelijke opgaven en met de invoering van nieuwe wetten zoals de Omgevingswet,
daarvoor dus meer kosten moeten maken en daarvoor minder geld krijgen dan in 2018 is
afgesproken;
Gemeenten daardoor geen effectieve, sluitende meerjarenbegrotingen kunnen opstellen en
interen op reserves.

Vraagt het Rijk:
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;
Het trap-op-trap-af systeem zodanig aan te passen dat er minder grote en minder frequente
schommelingen zijn in de Algemene Uitkering via het Gemeentefonds;
Draagt de griffie op:
Een afschrift van deze motie te versturen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties, aan alle fracties van de Tweede Kamer der Staten Generaal en aan de
VNG;
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 signaal af te geven vanuit de
gemeenteraden in Nederland.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Namens LPG

Namens CDA

Namens VVD

A. Bannink

A. van Megen

R. Bannink

Deze motie is aangenomen in de vergadering van 5 november/vervolg 12 november 2019.
Stemverhouding:
Afhandeling ( in te
vullen door de
raadsgriffier)

Voor: 12 Fracties: LPG, CDA, Keerpunt 2010, VVD, D66, LLVCG
Tegen: 1 Fracties: VPGrave

