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Motie; Herijking gemeentefonds 

De Algemene vergadering van de VNG, in vergadering bijeen op 12 februari 2021

Constaterende, dat:  
 Gemeenten conform de Gemeentewet, art 203, een -meerjarig- structureel en reëel 

begrotingsevenwicht horen te hebben;
 Dat de inkomsten van gemeenten gevormd worden door middelen uit onder andere het 

Gemeentefonds, door heffingen en door lokale belastingen;
 Gemeenten grote financiële tekorten hebben onder meer door tekorten op het sociale domein, 

de opschalingskorting, het abonnementstarief, de effecten van ‘samen de trap op en samen 
de trap af’;

 De voorgenomen herijking van het gemeentefonds weliswaar voor een aantal gemeenten de 
financiële problemen in ieder geval tijdelijk oplost, maar voor veel andere de financiële 
problemen alleen maar vergroot;

 Er inmiddels meerdere rapporten met verschillende zienswijzen over dit onderwerp zijn;
 Het essentieel is welke maatstaven er meegenomen worden en dat klantenpotentieel daarbij 

niet de ideale maatstaf is en dat eerder gekeken moet worden naar de maatstaf gezinnen met 
kinderen met een laag inkomen 

 De voorgenomen herijking van het gemeentefonds daarom uiterst zorgvuldig dient te 
gebeuren, waarbij recht gedaan moet worden aan de belangen van alle gemeenten en hun 
inwoners;

Overwegende dat:
 De gemeentelijke autonomie door de regelingen en de bekostiging van de Jeugdzorg en de 

WMO steeds verder worden aangetast waardoor beïnvloeding van de geldstromen nog 
moeilijker wordt

Verzoekt het VNG bestuur de positie in te nemen dat:
1. de herijking van het gemeentefonds zo moet gebeuren dat alle relevante aspecten, waaronder 

de vraag welke maatstaven passend zijn moet worden meegenomen
2.  en dat klantenpotentieel daarbij niet de ideale maatstaf is en dat eerder gekeken moet 

worden naar de maatstaf gezinnen met kinderen met een laag inkomen;
3. bij de herijking de autonomie van gemeenten inzake Jeugdzorg en WMO wordt vergroot;
4. Dat herijking pas plaatsvindt als het gemeentefonds zodanig vergroot is dat in ieder geval de 

opschalingskorting is teruggedraaid, het abonnementstarief is beëindigd en de bezuinigingen 
op de Jeugdzorg vanaf de decentralisatie 2015  zijn gecompenseerd

En gaat over tot de orde van de dag

De portefeuillehouders Financiën van de gemeenten van de regio Midden-Holland (Bodegraven-
Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas)
Namens deze,

Ria Boere, wethouder Financiën
Gemeente Krimpenerwaard
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