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Onderwerp:
Bestuursakkoord 2011-2015 Rijk, VNG, IPO en UvW

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
-

In te stemmen met het concept bestuursakkoord 2011-2015 tussen het
Rijk en de VNG onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat het financiële
totaalplaatje voor de gemeenten acceptabel is, dat er voldoende
beleidsvrijheid is, er voldoende tijd is voor de invoering en er niet te
veel verantwoording moet worden afgelegd.

Bestaand kader/doelstelling:
kader/doelstelling:
-

Het perspectief van de gemeenten (vastgesteld 9 juni 2010 in de
Algemene ledenvergadering van de VNG)

-

Het aanvullend bestuursakkoord van 2009 over de
normeringsystematiek van het gemeentefonds.

Inleiding:
Van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (de VNG) ontvingen wij het
onderhandelaarakkoord dat het Rijk, de VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de
Unie van Waterschappen (UvW) hebben gesloten. Het akkoord behoeft de instemming
van de leden van de VNG en de andere partners. De ledenvergadering van de VNG is
op 8 juni aanstaande. Het akkoord wordt dan ter besluitvorming voorgelegd.
De VNG adviseert ons in te stemmen met dit akkoord.
Argumenten:

1. In de resolutie “Het perspectief van Gemeenten” is ingezet op decentralisatie
van rijkstaken. In het voorliggende akkoord zijn deze opgenomen.
De resolutie is op 9 juni 2010 door de Algemene Ledenvergadering
vastgesteld. Daarin is gepleit voor decentralisatie van Jeugdzorg, van delen
van de AWBZ en regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. In het
bestuursakkoord zijn hierover afspraken gemaakt.
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2. De VNG heeft de leden actief betrokken bij dit proces.
Door de VNG zijn de leden actief betrokken bij het proces. Dit doormiddel van
het houden van ledenraadplegingen en vergaderingen van de
adviescommissies.

3. De normeringsystematiek van het Gemeentefonds wordt hersteld.
In 2009 is in overleg met het Rijk de normeringsystematiek van het
Gemeentefonds losgelaten (samen de trap op en af). Dit als gevolg van de
economische crisis. Het herstellen van het principe “samen de trap op, samen
de trap af” is een wens van de gemeenten.

4. Het is niet in het belang van de gemeenten en dus van onze inwoners om niet
in te stemmen met dit akkoord.
Niet instemmen zou betekenen dat op de afzonderlijke beleidsvelden
onderhandeld moet worden. Dit kan tot vertraging, besluiteloosheid en een
minder gunstig totaalpakket leiden. Dit is niet wat wij nastreven.
Financiële dekking:
Onduidelijk is wat dit in financiële zin voor de gemeenten betekent. Geen van de
partijen is in staat dit te becijferen. Zeker niet voor de gemeenten individueel.
In de kadernota Hillegom 2012 gaan wij nog steeds uit van een korting van 10% op
de uitkering uit het gemeentefonds. Niets wijst erop dat dit belangrijk gaat afwijken.
Door de VNG is aangegeven dat er voldoende financiën beschikbaar moeten komen
voor het uitvoeren van de gedecentraliseerde taken. Mogelijk dat de meicirculaire
(verschijnt in juni) daar iets meer duidelijkheid over kan geven.
Ons uitgangspunt is dat het financiële plaatje voor de gemeenten acceptabel is.
Communicatie/
Communicatie/Participatie:
Participatie:
nvt
Urgentie:
De Algemene Ledenvergadering is op 8 juni 2011. Het is van belang dat u uw
gedachten hierover tijdig kan meegeven aan het college, zodat er op genoemde
datum gemotiveerd kan worden gestemd voor of tegen het akkoord.
Kanttekeningen:
Het akkoord kent een aantal onzekerheden. Zeker op het gebied van de Sociale
Werkvoorziening lopen de gemeenten financiële risico’s en maken wij ons zorgen
over de gewenste uitstroom. Dit signaal geven wij af aan de VNG. Het is tevens een
belangrijk punt van aandacht in de overleggen tussen de VNG en het rijk.
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Vervolg komende weken

De Tweede Kamer zal op 25 mei 2011 spreken over het kabinetsvoorstel Werken
naar Vermogen en de specifieke passage uit het Bestuursakkoord over de SW
voorzieningen.
Tevens heeft de Tweede Kamer op 1 juni een hoorzitting gepland over het
Bestuursakkoord. Voor de ALV van 8 juni spreekt de VNG eveneens met het
kabinet.
Het VNG-bestuur heeft besloten om na de kamerbehandeling, de hoorzitting en
het gesprek met het kabinet een nader voorstel aan de leden te doen over dit
agendapunt op de ALV en de stappen die we kunnen nemen om deze zorgen weg
te nemen.

namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop
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