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Aan de Raad,

In de afgelopen járen hebben we als gemeenten gezien dat de druk op budgetten in het Sociaal 
Domein sterk is toegenomen en daarmee op de gemeentebegroting als geheel. De omvang van de 
via het gemeentefonds ter beschikking gestelde rijksmiddelen lijkt onvoldoende om de grote 
maatschappelijke opgaven in het fysieke en sociale domein de komende járen te bekostigen. De 
huidige financieringsystematiek via het trap op - trap af mechanisme houdt onvoldoende rekening 
met de jaarlijks groeiende uitgaven die bij deze opgaven horen.

Informatie/kernboodschap
Met de motie willen de Brabantse Wal en De6 gemeenten een signaal afgeven aan de VNG en het 
ministerie van VWS dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn voor uitvoering van de 
werkzaamheden in het Sociaal Domein. Het trap op - en trap af mechanisme is niet passend voor de 
financiering van het Sociaal Domein.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG neemt alleen moties in behandeling die zijn 
bekrachtigd door de gemeenteraad. Aangezien het niet logisch is om vanuit het college een motie 
aan de raad aan te bieden om deze te bekrachtigen, is gekozen voor een andere route dan normaal 
gesproken wordt gelopen wanneer een raadsbesluit gewenst is.

De tekst van de motie is door de Brabantse Wal en De6 gemeenten gezamenlijk voor uw raad 
voorbereid. Wij hopen dat u de tekst in zijn geheel kunt onderschrijven, zodat we deze als regio 
gezamenlijk kunnen indienen bij de ALV van de VNG.

Consequenties
Aan het indienen van een motie zijn geen consequenties verbonden.

Communicatie
Er vindt over de berichtgeving over de motie afstemming plaats tussen de Brabantse Wal en de De6 
gemeenten.
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Vervolg(procedure)
Wij verzoeken uw Raad om namens alle partijen de bijgevoegde motie in te dienen. Zodra de 
gemeenteraad de motie heeft aangenomen, wordt de motie aangeboden aan de ALV van de VNG. 
Een afschrift van de motie wordt naar het ministerie van VWS gestuurd.
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