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In de afgelopen periode heeft Nederland bewezen dat zij in tijden van grote
tegenspoed in staat is tot het geven van krachtige en gezamenlijke antwoorden.
De overheid heeft een belangrijke rol gespeeld in de effectieve aanpak van de
Corona-crisis, en blijft dat naar verwachting ook in de komende periode van
herstel doen. Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop uw kabinet
Nederland door de onzekere eerste maanden van 2020 heeft geloodst. Ook in
de volgende fase van herstel is een krachtig openbaar bestuur op alle niveaus
noodzakelijk, saamhorig en elkaar versterkend.
Met deze brief delen wij in dat verband onze zorgen over de onzekere
financiële positie van gemeenten, waardoor wij grote problemen voorzien voor
de belangrijke komende herstelperiode van Nederland. Een groot aantal
Brabantse gemeenten heeft in de afgelopen weken via open brieven hun zorgen
over hun financiële situatie met u gedeeld. Als Gedeputeerde Staten van NoordBrabant scharen wij ons achter de inhoud van deze brieven, en vragen wij daar
dringend uw aandacht voor.
Deze oproep doen wij vanuit onze taak op het financieel en interbestuurlijk
toezicht op de gemeenten, maar nadrukkelijk ook als partner in het publieke
domein. In onze gezamenlijke ambitie om als één overheid op te treden, is het
van belang om de gemeenten uit te rusten met voldoende (financiële) slagkracht.
Zoals verwoord in onze gezamenlijke ‘Agenda voor het Toezicht’, staat het
maatschappelijk resultaat van toezicht voorop. In de huidige situatie werpt zich
de vraag op, hoe de uitvoering van het financieel toezicht door de provincies
kan bijdragen aan de gewenste maatschappelijke resultaten.
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Al vóór de Corona-crisis stond de financiële positie van vrijwel alle gemeenten
sterk onder druk. De belangrijkste oorzaak daarvan zijn de decentralisaties in
het sociaal domein, waardoor gemeenten geconfronteerd zijn met grote en
toenemende tekorten. Dit ondanks de inspanningen die zij sinds 2015 verrichten
om de decentralisaties tot een succes te maken, door beter aan te sluiten op de
lokale behoeften van hun inwoners en dat zo doelmatig mogelijk in te richten.
Wij concluderen, tezamen met de Brabantse gemeenten, dat de financiële
tekorten steeds verder oplopen. Voorkomen moet worden dat gemeenten voor
de komende jaren enkel tot een sluitende begroting kunnen komen door
bezuinigingen door te voeren op voor hun – en dus onze – inwoners cruciale
basisvoorzieningen of de OZB-belasting nog verder te verhogen.
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Wij doen een dringend beroep op u om te vermijden dat de gemeenten dit
najaar in de situatie komen dat zij niet meer tot sluitende begrotingen kúnnen
komen. In dat verband vragen wij het kabinet de cruciale randvoorwaarden te
scheppen. Dat kan door op korte termijn duidelijkheid te geven over de
toegezegde compensatie van reële kosten en gederfde inkomsten. Om
gemeenten vervolgens in de gelegenheid te stellen weer structureel financieel
gezond te worden moeten daarnaast nieuwe afspraken worden gemaakt over
de structurele tekorten die zijn ontstaan bij de decentralisaties in het sociaal
domein. Daarna kan worden bekeken in hoeverre de verdeelmodellen voor
deze taken moeten worden herzien.
Uiteraard gaan wij graag met de betrokken ministeries het gesprek aan om de
inhoud van deze brief nader toe te lichten en tot een gedragen oplossing te
komen. Wij waarderen dan ook het initiatief dat het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties inmiddels heeft genomen om in de komende
periode met de decentrale overheden van gedachten te wisselen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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Een afschrift van deze brief sturen wij aan:
- De leden van Provinciale Staten
- De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst
- De Tweede Kamer der Staten-Generaal
- De 62 gemeentebesturen van Noord-Brabant
- De Vereniging Brabantse Gemeenten
- De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
- Het Interprovinciaal Overleg
- De Unie van Waterschappen
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