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Geachte heer/ mevrouw,
Hierbij stuur ik u namens het college van Culemborg een brief met bijbehorende bijlagen aan uw gemeenteraad over de
noodzaak tot aanpassing van de rekenmethode voor het accres van de Algemene Bijdrage.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Gemeente Culemborg

0345 477 700 | www.culemborg.nl |
Ridderstraat 250 | postbus 136, 4100 AC |
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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 lijkt om kortingen door te voeren in tijden van hoogconjunctuur
(zoals nu gebeurt met de meicirculaire), waarbij zelfs een door het Rijk geïnde megaboete in
mindering wordt gebracht op het accres. Er weliswaar tegenvallers zijn met betrekking tot de
aardgasbaten, maar daar ook flinke belastingmeevallers tegenover staan. Het Rijk
veronderstelt dat een lagere ontwikkeling in lonen en prijzen op rijksniveau automatisch en
in dezelfde mate doorwerkt bij de gemeenten, terwijldienstverlening, bedrijfsvoering en
handhavingstaken volkomen onvergelijkbaar zijn. De gemeenten met dit alles de dupe
worden van een uiterst conservatieve begrotingsopzet door het Rijk, waarmee de 'geest' en
de 'letter'van het 'trap op-trap af'-systeem verder dan ooit uit elkaar liggen.
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.
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Na jaren van forse gemeentelijke bezuinigingen tijdens een diepgevoelde, langdurige

economische crisis de rek er echt uit is, zeker omdat al sprake is van maximale inzet van
vr'rjwill igers en het maatscha ppelijke m iddenveld.
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 zulke gaten slaat in de gemeentelijke begroting.
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Op krachtige wijze een signaal af te geven bij de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over de noodzaak voor de bíjstelling 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 schade die nu al ontstaan is door het rigide vasthouden aan het
klassieke systeem, zowel financieel als qua bestuurlíjke 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.

Termijn voor uitvoering en terugrapportage
Zo spoedig mogelijk gelet op de urgentie en de korte t'rjdlijnen
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