Motie Onhoudbaar
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PPN M6 Motie unaniem aangenomen.

De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 24 juni 2020,
behandelend de Perspectiefnota 2020

Constaterende dat:
•

de kosten in het sociaal domein, ondanks intensieve pogingen van de
gemeente deze onder controle te krijgen, steeds verder oplopen;

•

bovenop de door het Rijk bij de decentralisaties opgelegde kortingen in veel
gevallen de kosten nog verder toenemen door een steeds verder toenemende
vraag naar (jeugd)zorg;

•

door het abonnementstarief in de WMO een aanzuigende werking is ontstaan
die moeilijk is te keren omdat hiervoor geschikte wettelijke middelen
ontbreken;

•

problemen in gezinnen steeds complexer worden en er slechts beperkte
mogelijkheden zijn om daarop te sturen;

•

covid-19 nadelige financiële gevolgen heeft voor de ontvangsten en uitgaven
van de gemeente;

•

op dit moment nog niet duidelijk is welke reële compensatie zal worden
ontvangen voor deze hogere uitgaven en de gederfde inkomsten;

•

de voorgenomen herverdeling van het Gemeentefonds zeer slecht uitpakt
voor de gemeente;

•

het op dit moment niet duidelijk is of de gemeente voldoende gecompenseerd
gaat worden voor de tekorten die deze herverdeling met zich meebrengt;

•

de financiële positie van de gemeente (o.a. ontwikkeling weerstandsvermogen
en financiële kengetallen) de afgelopen jaren is verslechterd;

•

de totale druk van belastingen en heffingen per inwoner in Renkum hoger is
dan in andere gemeenten in de regio;

•

het college inmiddels de actie #StopLokaleBezuinigingen is gestart.

Overwegende dat:
•

als gevolg van de hiervoor genoemde maatregelen en ook vanwege de
noodzaak nog extra uitgaven te doen in verband met de omgevingswet,
inburgering en beschermd wonen, het voor Renkum vrijwel onmogelijk wordt
een sluitende begroting te realiseren;

•

in de meerjarenbegroting 2019-2023 een bezuiniging is opgenomen van € 6
miljoen (op een begrotingstotaal van 80 miljoen) die ten koste is gegaan van
de lokale infrastructuur, de collectieve voorzieningen en de robuustheid van
de gemeentelijke organisatie;

•

door de genoemde maatregelen de gemeentelijke slagkracht aanzienlijk is
verminderd en de financiële situatie van de gemeente onhoudbaar dreigt te
worden;

•

de hiervoor genoemde stijging van de uitgaven en daling van inkomsten forse
nadelige gevolgen heeft voor het voorzieningenniveau van de gemeente;

•

door nieuwe bezuinigingen basisvoorzieningen dreigen te verdwijnen;

•

nieuwe bezuinigingen en dalende inkomsten tot verlies van banen en van
welzijn kunnen leiden en tot verergering van de economische crisis.

Draagt het college op om op korte termijn:
•

te overleggen met de financiële toezichthouder van de gemeente over de
onmogelijkheid om voor 2021 en daarna een structureel sluitende begroting te
realiseren zonder onomkeerbare schade aan het voorzieningenniveau aan te
richten;

•

te overleggen met (Gelderse) gemeenten die in vergelijkbare financiële
problemen verkeren en met hen te onderzoeken hoe in dezen gezamenlijk
kan worden opgetrokken richting rijksoverheid;

•

zoveel mogelijk samen met andere gemeenten uiterlijk 30 juni een brief te
sturen aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties waarin
wordt aangedrongen op structurele extra financiële middelen om te
voorkomen dat het voorzieningenniveau van de gemeente verder wordt
aangetast en het door die extra middelen voor de gemeente mogelijk wordt
een structureel sluitende begroting te realiseren;

•

zoveel mogelijk samen met andere gemeenten een brief te sturen aan de
financiële woordvoerders van de Tweede Kamer waarin wordt aangedrongen
op overleg met het kabinet met als doel extra financiële middelen beschikbaar
te stellen om te voorkomen dat het voorzieningenniveau van de gemeente
verder wordt aangetast en het door die extra middelen voor de gemeente
mogelijk wordt een structureel sluitende begroting te realiseren;

•

een brief te sturen aan Provinciale Staten met het verzoek het
provinciebestuur op te dragen te overleggen met de rijksoverheid met als doel
extra financiële middelen aan de gemeente beschikbaar te stellen om te
voorkomen dat het voorzieningenniveau van de gemeente verder wordt
aangetast en het door die extra middelen voor de gemeente mogelijk wordt
een structureel sluitende begroting te realiseren;

Draagt de raad op:
•

De politieke achterban te mobiliseren om via de geëigende kanalen bij het
kabinet aan te dringen op maatregelen om te voorkomen dat het
voorzieningenniveau van de gemeente verder wordt aangetast en het door die
maatregelen voor de gemeente mogelijk wordt een structureel sluitende
begroting te realiseren.

Draagt de griffie op:
•

Deze motie in afschrift te sturen naar alle gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag
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Deze motie is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet van handtekeningen
voorzien.

