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Status INGETROKKEN 

 
 

Motie voor de vergadering van de raad van: 12-12-2019 

 

 

Onderwerp: Gemeentefonds, trap op trap af 

 

 

De raad, 

 

constaterende dat 

- het vullen van het gemeentefonds gekoppeld is aan de hoogte van de rijksuitgaven 

en gemeenten voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van financiering uit dat 

gemeentefonds;  

- door voor de jaarlijkse rijksbijdrage in het gemeentefonds de trap-op-trap-af-

systematiek te hanteren, ook als er sprake is van onder-uitputting door het Rijk, de 

uitkeringen uit het fonds te maken hebben met grote schommelingen;  

- gemeenten gedurende het lopende begrotingsjaar en zelfs met terugwerkende kracht 

worden geconfronteerd met deze schommelingen, waardoor zij voor forse 

bezuinigingsopgaven staan en geen meerjarige financiële zekerheid hebben; 

- er momenteel sprake is van onder-uitputting en landelijk het accres, naar verwachting 

voor meerdere jaren, naar beneden is bijgesteld;  

- veel gemeenten, waaronder Hillegom, door bovengenoemde ontwikkelingen steeds 

weer meer moeite moeten doen om een effectieve, sluitende meerjarenbegroting te 

kunnen opstellen;  

- de Tweede Kamer een motie Seegers heeft aangenomen (d.d. 19-09-2019) waarin de 

regering wordt verzocht om samen met de gemeenten te laten onderzoeken hoe de 

negatieve gevolgen van de trap-op-trap-af-systematiek zoveel mogelijk kunnen 

worden voorkomen, 

 

overwegende dat 

- gemeente Hillegom conform art. 203 Gemeentewet een meerjarig, structureel en 

reëel begrotingsevenwicht behoort te hebben, hetgeen door de Provincie wordt 

gecontroleerd, 

 

van mening dat 

- gemeenten gebaat zijn bij een meerjarige zekerheid over de inkomsten uit het 

gemeentefonds en er op moeten kunnen vertrouwen dat het Rijk een stabiele en 

betrouwbare partner is, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

verzoekt het college 

- bovenstaand standpunt van de gemeenteraad in te brengen in de relevante 

overleggen met de VNG, het Rijk e.d.; 

- navraag te doen bij Rijk en VNG hoe het staat met het overleg en wanneer resultaten 

hiervan te verwachten zijn; 

- de gemeenteraad de antwoorden terug te koppelen; 

- de gemeenteraad terstond op de hoogte te stellen van de resultaten van het 

onderzoek 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Hillegom 12-12-2019,  

 

Namens de fractie van D66,  

 

S. Boschma  


