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Griffie van Provinciale Staten van Noord-Brabant
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5200 MC ’s-Hertogenbosch
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Datum

Geachte mevrouw,

20 juli 2020

Onderwerp

Graag vragen wij uw aandacht voor de motie die de gemeenteraad van Grave op 7 juli 2020 heeft
aangenomen, waarbij ons is verzocht deze bij u onder de aandacht te brengen.

Herverdeling gemeentefonds

Uw kenmerk

Met de toezending van de motie voldoen wij aan het besluit van de gemeenteraad waarbij wij u
kortheidshalve verwijzen naar de Ínhoud van de motie die u als bijlage bij deze brief aantreft.

Ons kenmerk
D/20/219751 -Z/20/259994

Meer informatie
Jacqueline Rutten
(0486)477 250
info@grave.nl

Hoogachtend,

Gemeente Grave

burgemeester en wethouders van de gemeente Grave,

Th.M.M. Hoex MMO
secretaris

Arnoud van Gelderweg 71,
Grave
Postbus 7, 5360 AA Grave
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De gemeenten Cuijk, Graue en Milt en Sint Hubert werken samen in de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM.
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Titel motie

Herverdeling gemeentefonds

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 7 juli 2020,

Overwegende dat:

Volgens de VNG circa 90 procent van de Nederlandse gemeenten in financiële problemen zit.
Ook de gemeente Grave moeite heeft om een meerjarig sluitende begroting op te stellen.
De kosten in het sociaal domein, ondanks intensieve pogingen van de gemeente deze onder controle
te krijgen, steeds verder oplopen mede ook door een steeds verder toenemende vraag naar
(jeugd )zorg.
De door het Rijk bij de decentralisaties opgelegde kortingen de kosten nog verder doen toenemen.
Het op dit moment nog niet duidelijk is wat de nadelige financiële gevolgen voor de gemeente zijn van
de coronacrisis.
Het ook nog niet duidelijk is welke reële compensatie van de Rijksoverheid zal worden ontvangen
voor deze hogere uitgaven en de gederfde inkomsten.
De Rijksoverheid voornemens is het gemeentefonds volgens nieuwe verdeelsleutels opnieuw te
verdelen.
Uit de eerste berichten duidelijk wordt dat bij deze herverdeling gemeenten met minder dan 100.000
inwoners veel minder geld zullen worden toebedeeld.
De Provincie Noord-Brabant 62 gemeenten telt, waarvan 58 gemeenten met minder dan 100.000
inwoners.
De voorgenomen herverdeling van het Gemeentefonds dus ook erg ongunstig kan gaan uitpakken
voor de gemeente Grave.
Is van mening dat:

Gemeentes met minder dan 100.000 inwoners extra hard zullen worden getroffen als het Rijk de
voornemens over de herverdeling van het gemeentefonds doorzet.
De gemeentelijke slagkracht aanzienlijk wordt verminderd en de financiële situatie van deze
gemeenten onhoudbaar dreigt te worden.
Dit de leefbaarheid in deze gemeenten benadeelt en dat basisvoorzieningen kunnen verdwijnen of
worden wegbezuinigd.
De inwoners van deze gemeente door deze noodzakelijke bezuinigingen en lastenverzwaringen de
dupe worden.
Dit een economische crisis zal verergeren.
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Draagt het college op:

Uĩterlijk 31 juli een brief te sturen aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
waarin wordt aangedrongen op structurele extra financiële middelen om te voorkomen dat het
voorzieningenniveau van de gemeente verder wordt aangetast en het door die extra middelen voor
de gemeente mogelijk wordt een structureel sluitende begroting te realiseren:
Uiterlijk 31 juli een bhef te sturen aan de financiële woordvoerders van de Tweede Kamer waarin
wordt aangedrongen op overleg met het kabinet met als doel extra financiële middelen beschikbaar
te stellen om te voorkomen dat het voorzieningenniveau van de gemeente verder wordt aangetast en
het door die extra middelen voor de gemeente mogelijk wordt een structureel sluitende begroting te
realiseren:
Uiterlijk 31 juli een brief te sturen aan Provinciale Staten met het verzoek het provinciebestuur op te
dragen te overleggen met de rijksoverheid met als doel extra financiële middelen aan de gemeente
beschikbaar te stellen om te voorkomen dat het voorzieningenniveau van de gemeente verder wordt
aangetast en het door die extra middelen voor de gemeente mogelijk wordt een structureel sluitende
begroting te realiseren
Draagt de raad op:

De politieke achterban te mobiliseren om via de geëigende kanalen bij het kabinet aan te dringen op
maatregelen om te voorkomen dat het voorzieningenniveau van de gemeente verder wordt aangetast
en het door die maatregelen voor de gemeente mogelijk wordt een structureel sluitende begroting te
realiseren.
Draagt de griffie op:

Deze motie in afschrift te sturen naar
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En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Namens de fractie LPG

tie WD

A. Bannink

innink
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Namens de fractie Keerpunt 2010

'B. Litjens

in de vergadering van 7 juli 2020 .
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