
 

 

MOTIE advies Raad Openbaar Bestuur II  
 
Aan: De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in 
vergadering bijeen op 30 november, behandelende de VNG -en Kabinetsreactie op de moties van de ALV 
VNG d.d. 27 juni 2018 
 
Onderwerp: Kabinetsreactie op de moties van de ALV VNG d.d. 27 juni 2018 
 
Constaterende,  

 dat gemeenten in de ALV 27 2018 de motie ´Advies Raad Openbaar Bestuur over 
financieringssystematiek Bijstand’ hebben aangenomen met 98,44% van de stemmen, waarin onder 
andere is gesteld dat: 
- Van het Rijk te verwachten specifieke, wettelijke taken adequaat worden gefinancierd  
- Met het afsluiten van het Interbestuurlijk Programma nadrukkelijk géén streep te hebben gezet 

onder de discussie over een toereikende financiering van de bijstand  
- Van het Rijk te verwachten dat de aanbevelingen van de ROB onverkort en onverwijld worden 

overgenomen en geïmplementeerd waarmee:  
o Compensatie wordt geboden om te voorkomen dat de tekorten uit het verleden doorwerken in 

de budgetten van 2018 en 2019  
o de omvang van beleidseffecten voor gemeenten controleerbaar wordt.  
o Bestuurlijke afspraken worden gemaakt over tekorten die desondanks optreden  

- niet eerder over te gaan tot het sluiten van deel- of uitwerkingsakkoorden in het sociaal domein 
met financiële consequenties dan dat overeenstemming is bereikt over de aanbevelingen van de 
ROB.  

 dat het kabinet ervoor heeft gekozen om de eerste aanbeveling van de ROB, om tot een oplossing te 
komen voor de tekorten over 2016 en 2017, niet op te volgen; 

• dat het voordeel waarover het kabinet in haar reactie schrijft, voortvloeit uit de gebruikelijke 
ramingssystematiek BUIG en onterecht als compensatie voor tekorten in het verleden wordt 
aangemerkt; 

• dat het een risico reëel is dat het budget 2019 neerwaarts wordt bijgesteld als gevolg van de lagere 
uitgaven in 2018 waardoor het overschot waarover het kabinet in haar brief schrijft er in werkelijkheid 
niet zal zijn.  
 

Overwegende:  
• dat er door gemeenten waardering is dat de VNG zich hard heeft ingezet om de breed aangenomen 

motie op te pakken en hierover met het kabinet in gesprek te gaan; 
• dat de tekorten op het macrobudget BUIG in 2016 en 2017 van respectievelijk 277 en 276 miljoen euro 

doorwerken in de gemeentelijke budgetten in 2018 en 2019 en dat hiervoor nog geen compensatie is 
verstrekt; 

• dat veel gemeenten hierdoor, bovenop andere tekorten die ervaren in het sociaal domein, nog een 
extra belemmering ondervinden om voldoende middelen in te zetten voor andere maatschappelijke 
opgaven zoals die in het Interbestuurlijke Programma. 

 
Spreekt uit:  

 van het kabinet te verwachten dat de aanbevelingen van de ROB onverkort worden opgevolgd, inclusief 
de compensatie voor tekorten in het verleden die doorwerken in de budgetten 2018 en 2019;  

 van het kabinet te verwachten dat hierbij op alle onderdelen meer transparantie wordt betracht en dat 
het opvolgen van de aanbevelingen wordt opgepakt in nauwe samenwerking met gemeenten; 

 dat de absolute blokkade rondom akkoorden mbt het sociaal domein wordt opgeheven, maar dat we 
wel per akkoord met een financiële component, een afweging willen maken of we deze sluiten;  

 
 
 



 

 

Draagt het VNG bestuur op: 
 met het kabinet voor de komende ALV op 5 juni 2019 afspraken te maken over het op een transparante 

manier opvolgen van alle aanbevelingen die het ROB heeft gedaan inclusief de eerste: dat compensatie 
wordt geboden om te voorkomen dat de tekorten uit het verleden doorwerken in de budgetten van 
2018 en 2019 en er daarbij alert op te zijn dat deze compensatie niet tussentijds wordt afgeroomd; 

 het constructieve overleg met het kabinet over het opvolgen van de overige aanbevelingen van het ROB 
voort te zetten. 

 

Ingediend door de gemeenten: 

 


