Motie: onhoudbare financiële situatie van gemeenten in Nederland en Tynaarlo in het
bijzonder.

Motie: Ingediend door Koos Dijkstra (PvdA), Willem van der Meij (GroenLinks)
Raadsvergadering d.d. 30 juni 2020
Agendapunt: 12

De raad van de gemeente Tynaarlo in vergadering bijeen op 30 juni 2020

Constaterende dat:





Wij de laatste tijd vaker hebben gesproken over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën
en dat er momenteel een lobby is richting Rijk en VNG;
Er de afgelopen tijd tal van (voorbeeld)brieven zijn verschenen met eenzelfde strekking, die
door veel gemeenten wordt onderschreven:
- Het Rijk compenseert de gemeenten voor de tekorten als gevolg van de coronacrisis. Als
er dan nog tekorten overblijven, dan worden deze buiten de eisen van een structureel
sluitende begroting gehouden;
- Gemeenten mogen deze tekorten – na aftrek van de compensatie door het Rijk –
activeren en in 20 jaar afschrijven;
- Het terugdraaien van de in 2015 ingezette kortingen en bezuinigingen op de kosten van
het Sociaal Domein en het zorgen voor een structurele passende vergoeding voor deze
basistaken van gemeenten;
- Dit is voorwaardelijk voor het herijken van het gemeentefonds;
- Het terugdraaien van de invoering van het abonnementstarief in de Wmo;
Deze gemeenten hun opvattingen kenbaar hebben gemaakt aan de VNG, de Kamer en de
regering;

Overwegende dat:







De gemeente Tynaarlo kampt met stijgende kosten voor jeugdzorg en WMO. In 2017 had
Tynaarlo nog een tekort van 1,5 miljoen op het sociaal domein. Vorig jaar is dat opgelopen
tot 3,4 miljoen;
De dreigende jaarlijks oplopende opschalingskorting (gemeenten moeten samengaan om
zo goedkoper te kunnen werken) en de herijking van het gemeentefonds voor onze
gemeente tot een lagere bijdrage van het Rijk zullen leiden;
De coronacrisis een grote aanslag doet op de financiële positie van Tynaarlo, waarbij het nog
maar de vraag is of de gemeente voldoende gecompenseerd wordt voor die tekorten;
Al deze stijgingen van uitgaven en daling van inkomsten de overige dienstverlening van de
gemeente Tynaarlo aan haar burgers bedreigt. De uitvoering van gewone basistaken

(onderhoud wegen, onderwijshuisvesting, onderhoud groen, sport- en culturele
voorzieningen, gezondheidszorg- en duurzaamheidstaken) hierdoor in gevaar komt;

Verzoekt het College:





Net als vele andere gemeenten een vergelijkbare brief te sturen naar VNG en Den Haag;
Deel te nemen aan de geplande landelijke actiedag #gemeenteinnood op 2 juli van colleges
en gemeenteraden, in aanloop naar het Algemeen Overleg tussen de minister van BZK en
de vaste Kamercommissie;
De nieuwste versie van het analyseinstrument, dat in Enschede ontwikkeld is en inzicht
geeft in de oorzaak van de tekorten op de begroting, toe te gaan passen.

en gaat over tot de orde van de dag.

