Motie
Onderwerp: Gemeentefonds
De raad van de gemeente Steenbergen, in vergadering bijeen op 24 juni 2020;
Overwegende dat:
 De Tweede Kamer een motie heeft aangenomen (Motie lid ozutok, d.d. 20 juni 2019) die
de regering verzoekt om samen met de gemeenten een onderzoek te laten uitvoeren
naar hoe de negatieve gevolgen van het trap op trap af systeem zoveel mogelijk kunnen
worden voorkomen;
 Nog steeds het trap op, trap af principe gehanteerd wordt voor de jaarlijkse storting van
het Rijk in het gemeentefonds, ook als er sprake is van onderuitputting;
 Dat de rijksmaatregelen als de instelling van het abonnementstarief in de Wmo leiden tot
een toenemend gebruik en dus oplopende kosten van 25 – 30% zonder dat gemeenten
hiervoor gecompenseerd worden;
 Sprake is van forse volumestijgingen in met name de jeugdzorg wat slechts voor een
beperkt deel gecompenseerd is door de incidentele extra rijksmiddelen over de periode
2019 – 2021 van rond € 1 miljard;
 Dat het budget van participatie (IU) jaarlijks sterker terugloopt dan de afname van de SWloonkosten, waardoor de gemeente jaarlijks meer moet bijleggen op dit onderdeel;
 Per 2021 het sociaal domein wederom te maken heeft met twee veranderingen, namelijk
de wetswijziging schuldhulpverlening en de nieuwe Wet inburgering;
 De gemeenten in Nederland, dus ook Steenbergen voor grote maatschappelijke opgaven
staan in het fysieke en sociale domein en met overkoepelende thema s zoals het
klimaatbeleid en met de invoering van nieuwe wetten zoals de Omgevingswet, daarvoor
meer kosten moeten maken;
 In 2018 een interbestuurlijk Programma is afgesproken tussen Rijk, IPO, Unie van
Waterschappen en VNG:
 Daarom in 2018 is afgesproken dat daarvoor meer middelen beschikbaar komen voor het
gemeente- en provinciefonds;
 Dat gemeenten erop moeten kunnen vertrouwen dat het Rijk dergelijke toezeggingen en
afspraken nakomt;
 Gemeenten minder geld krijgen dan in 2018 is afgesproken;
 Gemeenten daardoor grote moeite hebben met het opstellen van een effectieve en
sluitende meerjarenbegrotingen;
 Dit tevens leidt tot het onvoldoende vorm kunnen geven aan de noodzakelijke
transformatie in het sociaal domein.
Vraagt het college om:
 Deze motie onder de aandacht te brengen van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, alle fracties in de Tweede Kamer der Staten Generaal en de VNG;
 De Minister te verzoeken de bijdrage aan het gemeentefonds weer in overeenstemming
te brengen met de verwachtingen en afspraken van begin 2018 en met de
maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan;
 In het verlengde hiervan de Minister te verzoeken te borgen dat gemeenten voldoende
middelen krijgen om de noodzakelijke transformatie in het sociaal domein vorm te
kunnen geven;
 De minister te verzoeken het trap op trap af systeem niet van toepassing te verklaren op
het Sociaal Domein.



Deze motie te delen met de Brabantse Wal en De6-gemeenten met het verzoek de raden
op te roepen een gelijkluidende motie aan te nemen en deze ter kennis te brengen van
het Rijk, zodat daarmee een sterk regionaal signaal wordt afgegeven vanuit de Brabantse
Wal en De6-gemeenten West-Brabant.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:

