Indienen van een MOTIE aan de gemeenteraad ex artikel 29 van het
Reglement van orde voor de gemeenteraad 2018.

Onderwerp: Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene bijdrage: ‘Als
we verder de trap af moeten, komen we onder water.’
De motie wordt ingediend door:

CDA Gemert-Bakel, SP Gemert-Bakel,

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de volgende motie voor behandeling aan de raad voor te leggen:
“De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
In vergadering bijeen op donderdag 26 september 2019.
Overwegende dat:
-

-

Gemeenten voor het overgrote deel van hun structurele inkomsten afhankelijk zijn
van de Algemene bijdrage van de Rijksoverheid, waarmee een deel van de door
inwoners opgebrachte belastingen weer terugkomt bij de gemeenten;
De hoogte van de bijdrage regelmatig wordt bijgesteld via het zogenaamde accres,
volgens de 'trap op-trap af-methode’, waarbij de Rijksuitgaven leidend zijn;
Dit systeem logisch lijkt wanneer er bezuinigd moet worden in tijden van
economische tegenwind;
Het tegelijkertijd onlogisch is om kortingen door te voeren in tijden van
hoogconjunctuur, waarbij het Rijk een begrotingsoverschot heeft van ruim 10
miljard euro;
De algemene uitkering is sinds de decentralisaties fors gestegen en daardoor is de
impact van de ‘trap op-trap af-methode’ alleen maar groter geworden.
De gemeenten met dit alles de dupe worden van een uiterst conservatieve
begrotingsopzet door het Rijk en hiermee juist een trap na krijgen;
De uitdagingen in het beheersen van de kosten van het sociale domein op het bord
van de gemeenten zijn komen te liggen en de tijdelijke extra bijdrage vanuit het Rijk
hiervoor vooral een geoormerkte sigaar uit eigen doos blijkt te zijn;
Het vanwege geldgebrek afbouwen van voorzieningen in deze tijd niet uit te leggen
is aan inwoners en leidt tot een verdere afkalving van het aanzien van de overheid;
Er inmiddels een traject in gang is gezet voor de herijking van de verdeling van het
gemeentefonds en de hierbij gehanteerde rekenmethode. Dit hopelijk leidt tot een
meer realistische en rechtvaardige verdeling, ook wat betreft de manier van
vaststellen van het accres;
We echter niet kunnen wachten op de invoering van een nieuwe verdeling in 2021,
nu de huidige aanpak en de openeinderegeling van de zorg zulke gaten slaat in de
gemeentelijke begroting;

Spreekt uit dat:
- Het noodzakelijk is hier in gemeenschappelijkheid iets aan te doen namens de raad;

Geeft het college de opdracht om:
-

-

Op krachtige wijze een signaal af te geven bij de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over de noodzaak voor de bijstelling van de rekenmethode die
wordt gehanteerd om de hoogte van het accres vast te stellen, als onderdeel van de
herijking verdeling gemeentefonds;
Te verzoeken om deze aanpassing met terugwerkende kracht door te voeren,
vanwege de financiële schade alsmede de bestuurlijke geloofwaardigheid;
Steun te zoeken bij andere gemeenten en de VNG in dit appèl aan de minister;
De herijkingsoperatie nauwlettend in de gaten te houden en waar mogelijk signalen
richting Rijksoverheid en/of VNG af te geven als de ontwikkelingen het geschetste
probleem onvoldoende adresseren en oplossen. Daarbij de raad zo goed mogelijk
geïnformeerd te houden;

en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekening door de indiener(s) van de motie,
CDA Gemert-Bakel
SP Gemert-Bakel

