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Cc:
Subject:
Gemeente Westerkwartier, Motie Vreemd aan de orde van de dag, titel: Gemeentefonds
Attachments: M1 Motie Gemeentefonds.pdf

Geachte lezer,
Hierbij verzoek ik u bijgaand afschri van de –door de raad van de gemeente Westerkwar er unaniem aangenomen- mo e Gemeentefonds door te
sturen aan de griﬃe van uw gemeente. Deze mo e is tevens gericht aan alle frac es van de Tweede Kamer, aan de VNG en aan de minister van
binnenlandse zaken en koninkrijksrela es. Aan de griﬃes wordt verzocht de mo e door te sturen aan de raad. Alvast bedankt voor de
medewerking.

Met vriendelijke groet,

Sjoukje van Duinen-Lodewegen
Griﬃemedewerker
Postadres:
Postbus 100
9350 AC Leek

Tel. 14 0594
Tel. 06 – 40475843

www.westerkwar er.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!
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lngediend door de fracties van: GroenLinks, Christen Unie, VZ Westerkwartiet, CDl, PvdAr
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Raadsvergadering d.d. 3o oktober zorg
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nt: vreemd aan de orde van de dag
De raad van de gemeente Westerkwartier;
in vergadering bijeen op 3o oktober 2o1g

overwegende dat:

-

-

er sprake is van onderuitputting van uitgaven van het Rijk en daardoor minder 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, <¡ok als er sprake is van onderuitputting;
de Perspectiefnota van zorg al uitgaatvan eentekort;
er in het sociaal domein (met name 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 eltra middelen zal kosten en onduidelijk is in hoeverre
dit gecompenseerd gaat worden;
in zorg een interbestuurlijk programma is afgesproken tussen Rijk, lPO, Unie van
Waterschappen enVNG;
de gemeenten waaronder het Westerkwartier voor grote maatschappelijke opgaven staan;
daarom in zorS is afgesproken dat daarvoor meer middelen beschikbaar komen voor
gemeente- en provinciefonds;
gemeenten er op moeten 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.

vezoekt het Rijk:

-

de bijdrage aan het gemeentefonds in overeenstemming te brengen met de verwachtingen
en afspraken van begin zorS 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.
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draagt de griffie op:
een afschrift van deze motie te versturen naar de minister van binnenlandse zaken en
koninkrijksrelaties, aan alle fracties van deTweede Kamer en aan deVNG;
deze motie te delen met alle gemeenteraden in Nederland, met de vraag om een
gelijkluidend verzoek te doen aan het Rijk en daarmee een sterk signaal af te geven vanuit
de gemeenteraden in Nederland.

en gaat over tot de orde van de dag.
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