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Motie - Stabieler gemeentefonds
De Raad van de gemeente Sint-Michielsgestel, in vergadering bijeen op 18 juni 2020;
CONSTATERENDE DAT
•

de hele wereld gebukt gaat onder de gevolgen van het coronavirus;

•

de Rijksoverheid met verschillende regelingen de economie probeert te 'stutten';

•

het gemeentefonds meebeweegt met de Rijksfinanciën volgens het systeem "samen de trap
op, samen de trap af';

•

gemeenten conform de Gemeentewet, een meerjarig structureel en reëel
begrotingsevenwicht horen te hebben;

•

de gemeente Sint-Michielsgestel vóór de coronapandemie een sluitende meerjarenbegroting
had, welke onder druk staat.

OVERWEGENDE DAT
•

de economische gevolgen zeer groot zullen zijn;

•

de gemeente Sint-Michielsgestel daar niet aan zal ontkomen;

•

wat betreft het gemeentefonds de gemeente Sint-Michielsgestel de komende jaren
voornamelijk "samen de trap af' zal gaan, zoals in 2018 en 2019 het geval was;

•

ook andere inkomsten van de gemeente Sint-Michielsgestel de negatieve gevolgen zullen
gaan ondervinden van deze coronapandemie;

•

deze negatieve mix van gevolgen voor de financiën van de gemeente Sint-Michielsgestel

•

grote onzekerheid met zich meebrengt;

•

de gemeenteraad als gevolg daarvan ingrijpende financiële beslissingen moet nemen om
een sluitende meerjarenbegroting te krijgen;

•

de gemeenteraad als uitgangspunt heeft om de OZB niet onnodig te verhogen;

•

de gemeenteraad gedwongen zal zijn om hard "op de rem te trappen" bij grote onzekerheid
van de inkomsten uit het gemeentefonds.

ROEPT HET RIJK OP
•

de onzekerheid te verminderen door voor een bepaalde periode af te stappen van het
"samen de trap op, samen de trap af' principe;

•

een andere verdelingssystematiek te hanteren voor het gemeentefonds, zodanig dat de
gemeenteraad nog beter in staat is om een sluitende meerjarenbegroting te bereiken in een
onzekere tijd.

VERZOEKT HET COLLEGE
•

een krachtig signaal uit te laten gaan naar de Rijksoverheid waarin wordt gevraagd om een
grote mate van stabiliteit in het gemeentefonds, door:
o

een kopie van deze motie naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en alle fracties van de Tweede Kamer te sturen;

o

deze motie te delen met alle Gemeenteraden en Colleges van Nederlandse
gemeenten met de vraag een gelijksoortig verzoek naar het Rijk te sturen om
daarmee ook een krachtig signaal af te geven.

•

krachtig mee te doen in de lobby van RWe en VNG en de motie ook naar die instanties te
sturen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Sint-Michielsgestel, 18 juni 2020

N.Th.l. Prevoo
Fractievoorzitter VVD

