MOTIE
Onderwerp:

Tekorten op participatie

Motie van de leden:

Ph. van Veller (VVD)

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg in vergadering bijeen op 15 mei 2018,
gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat:
-

de gemeente Leidschendam-Voorburg een nadeel op de BUIG ondervindt van 5,5 miljoen
euro, en daarmee onderdeel uitmaakt van de top-10 nadeelgemeenten;

-

ook op het bredere gebied van het sociaal domein onze gemeente tekorten ervaart;

-

deze tekorten tenminste deels het gevolg zijn van onvoldoende middelen vanuit het Rijk voor
onze gemeente;

Voorts constaterende dat:
-

de.VNG onder de titel ‘Interbestuurlijk Programma’ een akkoord met de Rijksoverheid heeft
gesloten en ondertekend;

-

daarin en in de maartcirculaire staat dat “onder de door de gemeenten ervaren tekorten in het
sociaal domein een streep wordt gezet” zonder dat daar extra geldelijke middelen tegenover
staan;

-

in de ledenbrief van de VNG bij dit akkoord gewag wordt gemaakt van een onderzoek van de
ROB naar de BUIG, volgens de latere brief van het VNG-bestuur aan het Rijk niet alleen naar
de verdeling maar ook naar het macrobudget, zonder dat duidelijk is wat de grondslag van dit
onderzoek is en welke gevolgen daaruit kunnen komen;

-

de VNG op vragen van onze gemeente enerzijds zegt dat met het IBP een streep wordt gezet
onder de macrotekorten, maar anderzijds dat het ROB-onderzoek wel degelijk gaat over
onder meer het macrobudget BUIG;

-

de gemeenten op de ALV van de VNG op 27 juni gaan stemmen over dit akkoord;

Overwegende dat:
-

de gemeente Leidschendam-Voorburg ernstig nadeel ondervindt als geen wijziging in deze
situatie optreedt;

-

het nog steeds onduidelijk is welke positie de VNG inneemt op de BUIG en wat we nog
mogen verwachten van VNG- en Rijkszijde als het IBP wordt bekrachtigd door de ALV;

-

het dus ook onduidelijk is wat de mogelijke gevolgen voor Leidschendam-Voorburg kunnen
zijn;

Spreekt als haar mening uit:
-

dat de gemeente actie moet (blijven) ondernemen om onze tekorten tegen te gaan;

-

dat naast maatregelen binnen de gemeente hiertoe ook actie moet worden ondernomen om
de middelen vanuit het Rijk te verhogen;

En draagt het College op:
-

Zowel richting het Rijk als richting de VNG al het mogelijke te doen om onze tekorten tegen te
gaan;

-

Bij de VNG de directe vraag te stellen wat de letterlijke teksten van het IBP én eventuele sideletters zijn van afspraken met het Rijk over de BUIG, het ROB-onderzoek en de
mogelijkheden die er daarmee zijn om als gemeenten een sterke lobby te voeren om ons
BUIG-tekort zowel via het verdeelmodel als het macrobudget tegen te gaan;

-

De gemeenteraad tijdig vóór de ALV van de VNG deze inlichtingen te doen toekomen, zodat
in de raad nog een debat en besluitvorming kan plaatsvinden over de opstelling en het
stemgedrag van onze gemeente op deze ALV;

En gaat over tot de orde van de dag.
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