De motie Gemeenten-in-nood-fonds van de gemeente Zoetermeer met
de aangepaste tekst:
Constaterende

dat tijdens de ledenvergadering van 25 september 2020 de motie van Raden in Verzet –
ingediend door de gemeente Zoetermeer plus nog 55 andere gemeenten – door meer
dan 99% van de stemmen is aangeno¬men,












Overwegende
dat de VNG zich momenteel richt op de kabinetsformatie om te be-werkstelligen dat in
de toekomst de financiële positie van de gemeen-ten verbetert,
dat de effecten van deze inspanningen pas op termijn merkbaar zullen zijn,
dat uit het rapport Stelsel in Groei – opgesteld door VNG en Rijk geza-menlijk – is
gebleken dat alleen al voor de jeugdzorg er in 2019 een tekort was van ca. 1,7 miljard
euro,
dat dit tekort in 2019, en in de jaren ervoor, en in 2020, samen met de tekorten door
het abonnementstarief Wmo en de opschalingskorting (totaal orde grootte van 2 miljard
euro per jaar) door de gemeenten is opgevangen, onder meer door vergaande
bezuinigingen,
dat er nog veel meer kosten door de gemeenten worden gemaakt voor
inburgeringswet, omgevingswet, de energietransitie, etc. etc.
dat in veel gemeenten er geen serieuze mogelijkheden meer zijn voor bezuinigingen
voor de jaren 2021 en 2022, en het gezien de fragiele economische situatie ook niet
verantwoord is de lasten voor de bewo-ners verder te verzwaren,
dat voorkomen moet worden dat er in het lopende jaar nog meer buurthuizen,
zwembaden, bibliotheken gesloten moeten worden, het onderhoud in de gemeenten
nog grotere achterstanden oploopt, en het herstel na de coronapandemie wordt
gehinderd door de structurele tekorten in de gemeentefinanciën,

Verzoekt het bestuur van de VNG
1. aan het kabinet over te brengen dat de gemeenten - in afwachting van de structurele
verbeteringen in het gemeentefonds en naast de compensatie voor de
coronaproblematiek - een extra bedrag in het gemeentefonds nodig hebben van
minimaal 2 miljard euro voor 2021 en minimaal 2 miljard euro voor 2022,
2. tevens aan het kabinet te laten weten dat de gemeenten, zolang er onvoldoende
structurele financiële middelen zijn, geen nieuwe taken, ook niet de taken die nu al
onderweg zijn richting de gemeenten, kunnen oppakken,
3. tevens aan het kabinet te laten weten dat verder overleg met het Rijk – op alle niveaus
- over nieuwe taken zal worden opgeschort, als bij de meicirculaire niet blijkt dat
gemeenten voldoende middelen krijgen om de huidige taken uit te voeren, waardoor er
tussen VNG en Rijk uitsluitend nog gesproken kan worden over de onderwerpen die van
belang zijn voor de kabinetsformatie,
en gaat over tot de orde van de dag.

