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LIBERALE OSSE FRACTIE

Motie : stabiele gemeentefi nanciën

-

D66

(trap-op-trap-af systematiek)

De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 30 januari 2020

Gonstaterende dat
- Het gemeentefonds groeit of krimpt mee met de uitgaven van het Rijk, het zogenoemde

-

trap-op-tra p-af mechanisme
Gemeenten voor het overgrote deel van hun structurele inkomsten afhankelijk zijn van de
Al gemene bijd rage va n de Rijksoverheid (=gemeentefonds)
Het Rijk de 'trap-op-trap-af'systematiek hanteert, waardoor bij dalende uitgaven, inclusief
incidentele uitgaven, op rijksniveau gemeenten een lagere bijdrage uit het gemeentefonds
ontvangen;
Gemeente conform de Gemeentewet, art 203, een meerjarig structureelen reëel
begrotingsevenwicht horen te hebben en door de Provincie hierop gecontroleerd worden;
Door de schommelingen van het gemeentefonds voor gemeenten een sluitende begroting
lastig is te maken;
Het Rijk in 2019 een begrotingsoverschot had van 1 1 miljard euro;
De Tweede Kamer een motie heeft aangenomen (dd 20 juni 2019), die de regering
verzoekt om samen met gemeenten een onderzoek te laten uitvoeren naar hoe de
negatieve financiële gevolgen van het trap-op-trap-af systeem zo veel mogelijk kunnen
worden voorkomen.
;

;

Ovenuegende dat:
- Vanwege de overdracht (decentralisatie) van zorgtaken gekoppeld aan
bezuinigingsdoelstellingen gemeenten jaar op jaar geconfronteerd worden met minder
middelen voor meer taken;
- De gemeente Oss oa. te maken heeft met tekorten op het budget Jeugdhulp;
- Preventieve aanpak (in het sociaaldomein) veel toekomstige problemen en dus kosten
kan voorkomen maar het benodigde budget ontbreekt;
- De uitdagingen in het beheersen van de kosten van het sociaal domein bij gemeenten zijn
komen te liggen;
- Door het'trap-op-trap-af'systematiek en de decentralisatie van zorgtaken gemeenten
financiële problemen hebben;
- Gemeenten meer opgaven krijgen in een veranderende samenleving met veel nieuwe
maatschappelijke opgaven en met de invoering va nieuwe wetten zoals de Omgevingswet
en de Klimaat wet. Daardoor moeten meer kosten worden gemaakt;
- Het van belang is dat het Rijk meer aandacht heeft voor de noodzaak tot structurele
oplossingen, zodat gemeenten hun financiën kunnen sturen naar een structureel en
verantwoord evenwicht.
Draagt het college op:
De motie onder de aandacht te brengen van de Nederlandse Regering, de VNG, alle
politieke partijen in de Tweede Kamer en met klem te verzoeken om:

-

Een structureel en voorspelbaar financieel beleid naar gemeenten te voeren;
De bezuinigingen die opgelegd zijn bij de decentralisatie van het sociaal domein te
evalueren;

De overdracht van taken van Rijksoverheid naar gemeenten te koppelen aan voldoende
financiële middelen om deze uit te voeren.

Het'trap-optrap-af'systeem zodanig aan te laten passen dat er minder grote en minder
frequente schommelingen zijn in de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds;
Deze motie eveneens onder de aandacht te brengen van de andere gemeenten in de
regio Noord-Oost Brabant en de 85 gemeenten, zodat een eenduidig signaal richting de
Rijksoverheid afgegeven wordt en gemeenten hierin gezamenlijk op blijven trekken.

En gaat over tot de orde van de dag,
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