
          
 

 

 
 
 
Aan: De Colleges van B&W 
 
 
 
Geacht college, 
 
Vanaf de decentralisaties in 2015 roepen wij, als gemeenten, het Rijk op om te komen met structurele 
financiële oplossingen. Onze kosten in het Sociaal Domein lopen ieder jaar verder op; zowel door de 
opgelegde kortingen van het Rijk, het abonnementstarief voor de Wmo, alsook de effecten van 
‘samen de trap op en samen de trap af’. De gemeentelijke kosten nemen steeds verder toe, terwijl 
onze autonomie steeds verder afneemt. Wij krijgen daardoor steeds minder invloed om te sturen op 
geldstromen. Het water staat ons niet langer tot de lippen; wij zijn aan het verdrinken. Het wordt 
hierdoor voor ons als gemeente onmogelijk gemaakt om onze voorzieningen op pijl te houden en onze 
wettelijke taken op een verantwoorde wijze uit te voeren.  
 
Daarnaast zal de voorgenomen herijking van het gemeentefonds voor veel gemeenten betekenen dat 
hun financiële problemen nog verder oplopen. Door de huidig gekozen maatstaven zullen sommige 
gemeenten onevenredig zwaar benadeeld worden, omdat er in het verdeelmodel te weinig gekeken 
wordt naar de daadwerkelijke kosten voor met name de jeugd en de onderbouwing nauwelijks 
navolgbaar of te beredeneren is. Dat is de conclusie van een second opinion van Bureau voor 
Economische Argumentatie (BEA) naar de herijking van het Sociaal Domeindeel van het 
gemeentefonds, dat door bureau Andersson Elffers Felix (AEF) voor het Rijk is ontwikkeld. BEA heeft 
dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeenten van de regio Midden-Holland. Voor uw 
informatie sturen wij het rapport van het bureau BEA met deze brief mee. Het rapport is inmiddels ook 
overhandigd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). 
 
Wij, de gemeenten van de regio Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, 
Waddinxveen en Zuidplas), vinden het niet langer verantwoord en dienen daarom op 12 februari 
tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van de VNG een motie in: 

• Motie; Vergroting gemeentefonds 
Daarin pleiten wij om de opschalingskorting en abonnementstarief WMO te beëindigen of te 
compenseren en de bezuinigen op Jeugdzorg te compenseren. We vinden overigens dat 
herijking pas plaats mag vinden als het gemeentefonds vergroot is. Een motie daarover 
hebben we voorlopig aangehouden. 

 
 
Wij zouden het op prijs stellen als u deze brief en de motie in uw college wil bespreken en onze motie 
steunt tijdens de ledenvergadering op 12 februari aanstaande.  
 
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking 
 
Namens de portefeuillehouders Financiën van de regio Midden-Holland 
 
Ria Boere, wethouder Financiën Krimpenerwaard 
 
 


