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Raamsdonksveer, 31 januari 2013
Verzonden,
Behandeld door : K. Millenaar
Doorkiesnummer : (0162) 579508
Geachte raadsleden,
Bijgaand ontvangt uw raad ter kennisname de motie "Onderhandelingsakkoord tussen kabinet en
vertegenwoordigers van provincies, waterschappen en gemeenten" van de raad van Geertruidenberg.
Deze motie is op 29 januari 2013 door de raad van Geertruidenberg in unanimiteit aangenomen met het
verzoek deze door te zenden aan alle raden van de Nederlandse gemeenten.

Hoogachtend,
De griffier.
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Besluitvormende Raadsvergadering 29 januari 2013

Motie vreemd aan de orde van de daq
Onderwerp: onderhandelingsakkoord tussen kabinet en vertegenwoordigers
van provincies, waterschappen en gemeenten d.d. 18 januari 2013
De raad van de gemeente Geertruidenberg in vergadering bijeen op dinsdag 29 januari
2013;
Heeft geconstateerd dat:
a. Op 18 januari een akkoord tot stand kwam tussen onderhandelaars namens kabinet,
provincies, waterschappen en gemeenten;
b. Dit akkoord slechts drie dossiers betreft;
c. Wij uiterlijk 31 januari a.s. onze reactie aan de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) dienen te laten weten;
Heeft in overweging genomen dat:
1. Gemeenten in tegenstelling tot het Rijk al een sluitende begroting dienen te hebben;
2. De W et Houdbaarheid Overheidsfinanciën (HOF) door de systematiek gemeenten
ernstig belemmert bij het doen van gewenste en zelfs van noodzakelijke
investeringen;
3. De W et Houdbaarheid Overheidsfinanciën (HOF) door dit akkoord onverkort van
kracht blijft met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid in de gemeenten en dus
voor de relaties tussen de gemeenten en hun inwoners;
4. De bereikte handhaving van het BTW -compensatiefonds gepaard gaat met een
korting voor de gemeenten op de algemene uitkering van structureel E 484.000.000,
zodat de extra lasten als gevolg van de voorgenomen afschaffing van dat fonds voor
de gemeenten gewoon overeind blijven;
5. Dit voor onze gemeente een structurele bezuiniging van naar schatting 484.000
gaat betekenen;
6. Er een plafond aan het BTW -compensatiefonds wordt gesteld;
7. Overschrijding van dat plafond tot extra korting op de algemene uitkering leidt;
8. Die mogelijke extra korting extra onzekerheid bij gemeenten meebrengt in financiële
zin;
9. Het schatkistbankieren onverkort ingevoerd wordt;
10. Dat het Rijk daarbij wel bepaalt welke financiële middelen bij gemeenten overtollig
zijn;
11. Nog onduidelijk is om hoeveel middelen dit eigenlijk gaat;
12.1n het akkoord van 18 januari 2013 tussen onderhandelaars van kabinet, provincies,
waterschappen en gemeenten de voorgenomen grote transities op het gebied van de
Algemene W et Bijzondere Ziektekosten, de jeugdzorg en de arbeidsparticipatie niet
zijn betrokken;
13. Deze transities vanwege de daarop voorgenomen bezuinigingen voor gemeenten
vooralsnog een bron van grote onzekerheden en financiële risico's vormen;
14. De afschaffing van de W et Toeslag Chronisch Zieken en Gehandicapten (VVTCG)
voor de gemeenten een extra last van 500.000.000 (voor onze gemeente te
schatten op
500.000) structureel betekent;
15. De gemeenten de feitelijke afschaffing door dit kabinet van de huishoudelijke hulp (op
een klein maatwerkvoorzieninkje na) al "mogen" verkopen;

Spreekt uit dat:
a. De VNG op 18 januari 2013 feitelijk geen onderhandelingsresultaat heeft geboekt;
b. Het akkoord van 18 januari 2013 gemeenten reduceert tot niet meer dan filialen van
de Rijksoverheid met alle gevolgen voor de relatie tussen de gemeenten en hun
c. De gemeente Geertruidenberg het akkoord van 18 januari 2013 tussen
onderhandelaars van kabinet, provincies, waterschappen en gemeenten als volstrekt
onvoldoende beoordeelt;
d. De gemeente Geertruidenberg het akkoord van 18 januari 2013 tussen
onderhandelaars van kabinet, provincies, waterschappen en gemeenten verwerpt;

Draagt het college op:
a. Bij de VNG het ongenoegen van onze raad kenbaar te maken omtrent het "resultaat"
van de met de vertegenwoordigers van het kabinet gevoerde onderhandelingen;
b. Van de VNG te eisen dat deze opnieuw met het Rijk in onderhandeling gaat om een
resultaat te bereiken dat:
1. Recht doet aan de plaats en de werking van de lokale democratie;
2. De gemeenten daartoe voldoende slagkracht laat;
3. De gemeenten voor de komende vier jaren duidelijkheid en zekerheid in financieel
opzicht biedt;
4. Alle voor de gemeenten van belang zijnde facetten van het voorgenomen
Rijksbeleid in hun samenhang beziet;
c. Daartoe een afschrift van deze motie te zenden aan:
1. Het bestuur van de VNG;
2. De raden van de Nederlandse Gemeenten;
3. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
En gaat over tot de orde van de dag

Motie aangenomen.

2
Raamsdonksveer, 29 januari 2013, namens de fractie
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