EI:
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Lindemann, Jody namens Gemeente
donderdag 8 augustus 2019 15:13
Griffie-Hilversum
FW: Motie Begrotingsevenwicht
Motie PPN M2 mbt begrotingsevenwicht.pdf

Van: griffie [mailto:griffie@renkum.nl]
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 12:41
Aan: Sjoerd van der Meer
CC: Joyce Le Comte; Gera Gerritsen; Renate Muller
Onderwerp: Motie Begrotingsevenwicht
Beste griffie,
Hierbij verzoek ik u bijgevoegde motie onder de aandacht te brengen van uw gemeenteraad. Het betreft een motie
betreffende ‘Begrotingsevenwicht’. De motie is unaniem aangenomen in de raad van 26juni 2019.
Het dictum van de motie is:
Roept het Rijk op:
Een structureel en voorspelbaar financieel beleid te voeren naar gemeenten toe;
De bezuinigingen die opgelegd zijn bij de decentralisatie van het sociaal domein te evalueren

-

-

Draagt de griffie op:
Deze motie zo breed mogelijk te verspreiden met de vraag of andere gemeenteraden een
vergelijkbaar signaal naar het Rijk willen uitsturen.
-

En gaat over tot de orde van de dag.
Hartelijke groet,
Sjoerd van der Meer
Raadsadviseur/ plaatsvervangend griffier
Werkdagen • maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Telefoon (026) 33 48 111 / 298
Mobiel 06 1126 1451
Bezoekadres Generaal Urquhartlaan 4, Oosterbeek
Gemeente Renkum
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek

De informatie in dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of
verspreiding is niet toegestaan, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Renkum. Is deze informatie niet voor u bestemd?
Meld dit dan aan de afzender en verwijder het bericht uit uw bestanden.
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Raad 26juni 2019
Motie M2 betreffende Begrc
Is unaniem aangenomen

D66
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Motie Begrotingsevenwicht
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 26juni 2019, behandelende
Perspectiefnota 2019-2023,

Constaterende dat
Gemeenten conform de Gemeentewet, art 203, een meerjarig- structureel en reëel
begrotingsevenwicht horen te hebben en door de Provincie hierop gecontroleerd worden.
De Provincie een gemeente onder preventief en/of repressief toezicht kan plaatsen wanneer
er geen begrotingsevenwicht, cq zicht op een begrotingsevenwicht is;
Dat de inkomsten van de gemeente Renkurn, net als de andere gemeenten, gevormd worden
door middelen uit het Gemeentefonds, door heffingen en door de lokale belasting;
Gemeente Renkum een bezuinigingsopgave heeft van enkele miljoenen, onder meer door
tekorten op het sociaal domein en een dalend accres;
Het Rijk in 2018 een begrotingsoverschot had van 11 miljard euro;
Het Rijk de zogenaamde trap-op-trap-af-systematiek hanteert, waardoor bij dalende
uitgaven, inclusief incidentele uitgaven, op rijksniveau gemeenten een lagere bijdrage uit het
gemeentefonds ontvingen.
-

—

-

-

-

-

-

Overwegende dat
Door incidentele onderuitputting van middelen op rijksniveau en de overdracht van
zorgtaken gekoppeld aan bezuinigingsdoelstellingen de gemeente jaar op jaar
geconfronteerd wordt met minder middelen voor meer taken.
Het goed zou zijn als het Rijk meer aandacht zou hebben voor de noodzaak tot structurele
oplossingen, zodat de gemeente haar financiën kan sturen naar een structureel en reëel
evenwicht.
Het voor de gemeente nauwelijks meer uit te leggen is aan haar inwoners hoe het financieel
en fiscaal systeem werkt bij de gezamenlijke overheden, die toch zeker in de ogen van
burgers voor een en hetzelfde systeem staan;
-

-

-

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

-

Roept alle politieke partijen in de Tweede Kamer op
Om oog en oor te hebben voor de financiële problemen bij gemeenten, (mede) ontstaan
door de decentralisatie van de zorgtaken en het trap-op-trap-af-systeem;
-

Draagt het College op
om deze motie onder de aandacht te brengen van de Nederlandse Regering en alle politieke
partijen in de Tweede kamer;
-

Draagt cle griffie op
Deze motie zo breed mogelijk te verspreiden met de vraag of andere gemeenteraden een
vergelijkbaar signaal naar het Rijk willen uitsturen, Rechtstreeks naar de raden van
verbonden gemeenten, via de Provincie naar alle Gelderse gemeenten en via de VNG naar
alle Nederlandse gemeenten.
-

En gaat over tot de orde van de dag.
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