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Geachte leden van het kabinet,
In de afgelopen periode hebben de gemeenten het kabinet herhaaldelijk en indringend opgeroepen
om met structurele oplossingen te komen voor de acute financiële problemen van gemeenten.
In onze ALV van 25 september jl. hebben de gemeenten opnieuw aangegeven dat, zoals ik het in
mijn jaarrede heb verwoord, “de grens is bereikt”. De stapeling van eerdere efficiencykortingen, de
opschalingskorting en de structurele tekorten in het sociaal domein hebben veel gemeenten in
ernstige financiële problemen gebracht. Eerder hebben wij onze zorgen ook breder onder de
aandacht gebracht in een open brief in het Algemeen Dagblad en een protest rond het AO in de
Tweede Kamer van 2 juli jl. De actiebereidheid bij gemeenten is sindsdien alleen maar groter
geworden. De moties over de noodzaak van structurele én incidentele oplossingen zijn steeds
unaniem of met grote meerderheden aangenomen. U treft deze moties aan in de bijlage bij deze
brief.
Het kabinet heeft eerder laten zien begrip te hebben voor de financiële problemen van gemeenten.
Zo is de opschalingskorting tijdelijk bevroren en zijn de gemeenten in coronatijd gecompenseerd
voor de extra kosten. Dat is een eerste start om nu de problemen ook structureel op te pakken en
de komende kosten van de coronacrisis reëel te blijven compenseren. Hierbij doen wij opnieuw een
dringend beroep op het kabinet om gemeenten structureel meer financiële ruimte te geven. Dat kan
door de opschalingskorting volledig te schrappen, door op basis van de uitkomsten van de
onderzoeken jeugd en WMO abonnementstarief gemeenten volledig te compenseren en door het
verstrekken aan passende financiële vergoeding voor de vele andere taken die gemeenten
uitvoeren. Er is echter meer nodig om gemeenten in staat te stellen om belangrijke voorzieningen
voor hun inwoners op peil te houden.
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Hierna sta ik kort stil bij de belangrijkste oproepen in de aangenomen moties.
Herverdeling Gemeentefonds
In meerdere moties is aangegeven dat gemeenten zich grote zorgen maken over de gevolgen van
de herijking van het Gemeentefonds. Zonder gelijktijdige vergroting van de omvang van het
Gemeentefonds dreigt dit een herverdeling van grote tekorten te worden. Het uitgangspunt van
gemeenten is helder, “De koek moet groter”.
Onderzoek Jeugd
Voor de tekorten van gemeenten is onder andere het externe onderzoek naar kosten voor
jeugdzorg van groot belang. De uitkomsten hiervan worden in het najaar bekend. Wij verwachten
dat uit het onderzoek zal blijken dat de werkelijke tekorten fors hoger zijn en gaan ervan uit dat
gemeenten vanaf 2021 volledig worden gecompenseerd voor de werkelijke kosten. Moties van
deze strekking zijn unaniem of met een grote meerderheid aangenomen.
Noodzaak van structurele én incidentele oplossingen voor financiële tekorten
In de verschillende moties is noodzaak van zowel structurele én incidentele oplossingen benadrukt.
De noodzaak van structurele oplossingen is hiervoor reeds aan bod gekomen. Daarnaast maken
gemeenten zich zorgen over de periode tot dat met een nieuw kabinet afspraken kunnen worden
gemaakt. Uitstel van oplossingen tot dat moment betekent dat gemeenten nog een aanzienlijke
periode moeten overbruggen zonder toereikende middelen.
Graag gaan wij op basis van deze breed door gemeenten gesteunde inzet het gesprek met u aan.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr J.H.C. van Zanen
voorzitter

Een afschrift van deze brief wordt gestuurd aan de ministers van BZK, VWS en Financiën.

