Raad 31 maart 2021
Motie vreemd is unaniem aangenomen.

Motie: een hartenkreet inzake financiële steun van het rijk aan gemeenten
De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op 31 maart 2021
constateert, dat
•
•

•
•

•
•
•

•

Nederland tot de rijkste landen ter wereld behoort en het rijk vele miljarden vrijspeelt
om met name het bedrijfsleven, onderwijs en zorg door de coronacrises te helpen;
het rijk gemeenten onvoldoende financieel steunt, zodat voorzieningen op het gebied
van inloop, sport, cultuur, onderwijs, infrastructuur, speelvoorzieningen etc. sterk in
het gedrang komen dan wel niet meer overeind gehouden kunnen worden;
het rijk in toenemende mate wel taken overhevelt naar gemeenten en de bekostiging
ervan ontoereikend is, zodat de tekorten uit eigen middelen moeten komen;
de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over de te geringe geldelijke steun recent
een rapport heeft geschreven met uitgebreide onderbouwing over de onvoldoende
financiële dekking van de maatregelen die de gemeenten in opdracht van het rijk
moeten uitvoeren;
de VNG arbitrage heeft aangevraagd met het kabinet om te beslissen over de
adviespunten uit het adviesrapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur;
“Radeninverzet” met ongeveer 100 gemeenten gezamenlijk campagne aan het voeren
is voor een gezonde financiële verhouding tussen gemeenten en het rijk;
de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds bovendien voor sommige
gemeenten erg nadelig uitpakt omdat er in het “objectieve” verdeelmodel onvoldoende rekening gehouden wordt met van oudsher aanwezige zorginstellingen in
bepaalde gemeente;
er voor gemeenten met relatief veel jeugdinstellingen er momenteel een aparte
compensatieregeling is ter aanvulling van de daaruit voortvloeiende extra voogdijkosten;

is van mening, dat
1. naast taken vaak een verplichting door het rijk meegegeven wordt over hoe deze taken
uit te voeren, die leiden tot open eind constructies en de gemeente nauwelijks
mogelijkheden heeft deze in te dammen of financieel gezien in de hand te kunnen
houden;
2. de gemeente de afgelopen jaren voortdurend gedwongen werd te bezuinigingen en
ook de gemeentelijke belasting moest verhogen waardoor de belastingdruk voor de
inwoner fors is toegenomen en het niveau van basisvoorzieningen e.d. drastisch is
afgenomen, zodat de leefkwaliteit verslechterde;
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3. recent 150 volksvertegenwoordigers zijn gekozen om zitting te mogen nemen in de
Tweede Kamer en deze op persoonlijke titel benaderd zouden kunnen worden;
4. bij invoering van de herverdeling van het gemeentefonds volgens het objectief
verdeelmodel er een compensatieregeling zou moeten komen voor gemeenten met
veel zorginstellingen, gelijkend de voogdijregeling, om te voorkomen dat deze
gemeenten het statistische slachtoffer worden van een gemiddelde berekening;
draagt het college op
•

•

de nieuwe Kamerleden persoonlijk uit te nodigen voor een werkbezoek om ze laten
ervaren welke gevolgen het door het rijk gevoerde beleid heeft gehad en nog zal
hebben voor de gemeente;
de gemeente te laten aansluiten bij “Radeninverzet” en meedoet met hierin bedachte
acties, inclusief eventueel een staking van activiteiten die door het rijk zijn of worden
opgelegd;

draagt de griffie op
•
•

een afschrift van deze motie te sturen aan de andere Gelderse gemeenten en de
provincie;
aan de VNG te laten weten, dat bij een onvoldoende resultaat uit de onderhandelingen
met het rijk voor gemeenten, ook de gelden m.b.t. het lidmaatschap van de VNG
onderwerp van discussie kunnen worden in een nieuwe bezuinigingsslag

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij Renkumse Dorpen / VVD / GroenLinks / Fractie Streefkerk / PvdA / D66
De motie vreemd is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet voorzien van
handtekeningen.

