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Beste meneer, mevrouw ,
Tijdens de raadsvergadering van 12-nov-2019 is door de SP de bijgevoegde motie ingediend. Op verzoek van de
indiener van de motie, gesteund door de voltallige gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas, brengen
wij deze motie onder uw aandacht. Met het verzoek hier kennis van te nemen.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,
Het teamhoofd Financiën,

Toine 1jssen
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Motie Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied

De raad van de gemeente Horst aan de Maas, in vergadering bijeen op 12 november 2019;
gelet op agendapunt 2 "Voorstel tot het vaststellen van de Begroting 2020 en de Meerjarenraming
2021-2023";
gelet op artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad gemeente Horst aan de Maas 2018;
gehoord de beraadslaging:

Overwegende dat:
De gemeentelijke taken reeds járen worden uitgebreid door overheveling/decentralisatie van
voorheen provinciale en rijkstaken;
Deze overhevelingen/decentralisaties van taken veelal gepaard zijn gegaan met kortingen op
de daarvoor voorheen beschikbare rijks- en/of provinciale middelen;
De overhevelingen/decentralisaties feitelijk de financiële afhankelijkheid van rijksmiddelen
vergroten;
Er bij de overhevelingen/decentralisaties wel een zekere mate van beleidsvrijheid is verleend
maar de beschikbaar gestelde middelen vanuit het rijk inflexibel c.q. beperkt zijn;
De maatschappelijke ontwikkelingen zoals o.a. vergrijzing en complexiteit van de
jeugdproblematiek de druk op de beschikbaarheid van middelen doen toenemen, met
toenemende tekorten tot gevolg;
Er grote verschillen zijn in de financieringswijze van de decentrale overheden;
Nederlandse gemeenten en provincies grotendeels financieel afhankelijk zijn van via het
gemeente- en provinciefonds door het Rijk beschikbaar gestelde middelen;
De Nederlandse waterschappen bijna geheel door eigen belastingheffingen in hun
financieringsbehoefte voorzien;
Het elders in de Europese Unie gebruikelijk is dat gemeentelijke overheden grotendeels door
eigen belastingheffing in staat worden gesteld hun beleid en taken zelf te financieren;
Het past in een modern democratisch systeem dat bestuurders die beleid
formuleren/vaststellen ook verantwoordelijkheid dragen voor de financiering daarvan;
Het optreden van toenemende tekorten op wat recent nog rijkstaken waren keer op keer tot
een beroep leidt op de landelijke overheid;
Een beroep dat de ongewenst afhankelijkheid van gemeenten aan rijksmiddelen bestendigt;
Het bij beleidsvrijheid en taken hoort om de bevoegdheid zelfde financiering daarvan te
regelen.
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Verzoekt het college:
1. Geëigende stappen te ondernemen naar de rijksoverheid, eventueel via de VNG, om te
komen tot een verandering van het huidige financieringsstelsel van gemeenten via het
gemeentefonds middels een uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. Waarbij in de
uitvoering daarvan de rijksbelastingen ter compensatie dalen;
2. De motie in afschrift te sturen aan de Tweede Kamer, aan de VNG, alsmede aan alle
gemeente in Nederland;
3. De gemeenteraad te rapporteren over de uitvoering van deze motie.

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus ingediend door Bart Cox namens de fractie van de SP
Horst, 12 november 2019

De voorzitl

De griffier,

mr R.JMTPoels
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