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Financiële positie gemeenten
Geachte woordvoerders,
Via deze brief willen wij u graag voorafgaand aan de behandeling van de BZK-begroting
rechtstreeks informeren over de knelpunten, die wij als partner en toezichthouder van de
gemeenten waarnemen.
De financiële positie van de gemeenten staat onder grote druk. Gemeenten en ook de provincies
zijn daar uiterst bezorgd over. Wij hebben onze bezorgdheid de afgelopen maanden in
verschillende overleggen en schriftelijk bij brief van 29 juni 2020 aan de minister van BZK en de
minister van Financiën overgebracht.
Recent heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen die gemeenten voor de korte termijn
enige financiële ruimte geven. Daarmee is voor de korte termijn wel ruimte gecreëerd, maar is nog
geen structurele oplossing in zicht. Naast de financiële knelpunten in het sociaal domein zet de
coronacrisis - en de economische crisis als gevolg hiervan - de financiële positie van de gemeenten
onder nog meer druk.
De coronacrisis leidt ook bij de provincies tot een druk op de financiën. Het bevreemdt ons dat de
opschalingskorting voor de gemeenten wel is bevroren, maar voor de provincies niet. Wij vragen u
bij de minister aan te dringen om hierover opnieuw met de provincies in gesprek te gaan.
Maar in deze brief vragen we nu vooral aandacht voor de problematische situatie bij de gemeenten,
die noodzaakt tot bezuinigingen op meerdere beleidsdomeinen. Dat leidt er tegelijkertijd toe dat de
bestuurskracht van de gemeenten in het geding dreigt te raken. Een groot probleem vormen de
tekorten in de jeugdzorg, maar feitelijk is het probleem sociaal domein-breed. Bovendien is sprake
van een stapeling van negatieve financiële effecten.
De door gemeenten reeds doorgevoerde bezuinigingen en heroverwegingen betreffen inmiddels
niet langer alleen het 'robuustere beheer' van de openbare ruimte. Naast bezuinigingen op de
uitgaven in het sociaal domein zijn gemeenten ook genoodzaakt te snijden in de kosten van
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ope n bare voorz ie ning en . D it zijn m a atrege le n die alle inw o ners rechtstree ks treffen . G em e enten
w erken hard om de tekort en aan te pak ken, m aar het vet is in m id de ls van de bo tt en : allee n
struct urele extra m id dele n biede n uitkom st. D ie oproep van u it de ge m eenten ku n ne n w ij
o nde rsteu ne n.

D e ge m eenten zullen de te ring na ar de nering m oeten zett en, en op basis van die inte rn e
he ro v e rw eg ing kan het zo zijn dat ge m eenten erv oo r zulle n (m oeten ) kiezen om te sto ppe n m et
ge m e e ntelijke cofin ancie ring voo r de uitvoe ring van interbestuu rlijke m a atschap p elijke o pg aven .

Interbestuurlijk sam e nw e rke n is essentieel voo r het realise ren van op lossin ge n vo o r gro te
m aatscha ppelijke opgave n . D e be narde fin anci ë le positie van vee l ge m e enten raa kt aa n de
effectiv ite it en sla gkracht van de sam e nw erkin g , in de regio , en op het land elijk niveau , en bij het
succesvo l kunn en aanp ak ken van de m a atscha p pe lijke opg ave n . H et raa kt du s oo k aan de
sam e nw erking als één overhe id ten aanzie n van de grote m a atschap pe lijke opgave n in ons land
(w on e n, ene rgietransitie , natuu r en la.9 d schap ).

V an u it de ve rantw oo rdelijkhe id voo r de kw aliteit van ons ope nb aar bestuu r he b be n de prov incies
deze zo m e r verschillende keren een drin g end bero e p ged aan op de m in ister om ad equ ate
m aa treg ele n te ne m en om de gem ee nten in staat te stellen tekort en die zij bu iten hu n schu ld
o plo pe n te (ku n ne n) dekken en ge m e enten fin a n cie el perspect ief te bie de n vo o r de lan g e re
term ijn .

G e le t o p de om vang van de fin an ciële pro ble m atie k be pleiten w ij, in na vo lg ing van de m o tie die op
25 se ptem be r jl. door de alg e m ene lede nve rgad e ring van de V N G is aa ng e no m e n, dat ge m e enten
op ko rt e term ijn struct uree l m e e r fi na ncië le arm slag krijge n , w aarm ee ge m eenten een m e erjarig
gezo nd fina nciee l perspe ct ief kan w o rde n ge bod en .

M et vrie n delijke groet,

N a m e ns de geza m enlijke provin cies,
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