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Motie vreemd aan de orde van de dag 

De raad van de gemeente Heusden in vergadering bijeen op 22-09-2020 

Titel: "Gemeenten hebben meer structureel geld nodig" 

Constaterende dat: 

• de negen gemeenten in de Regio van Hart van Brabant al intensief met elkaar samenwerken; 
• het voor gemeenten een flinke opgave is om te komen tot een sluitende begroting; 
• een deel van de gemeenten al meerdere jaren bezuinigingen moest doorvoeren om de begroting 

sluitend te krijgen en/of structurele lasten met incidentele middelen moest dekken; 
• de vergaande bezuinigingen impact kunnen hebben op de gehele sociale infrastructuur en 

leefbaarheid van de gemeenten en/of de gehele regio Hart van Brabant, maar ook op 
investeringen in de economie, ruimtelijk ontwikkeling en/of praktische zaken zoals het 
onderhoud van de openbare ruimte; 



• deze verregaande bezuinigingen al zijn ingezet in de periode dat er sprake was van 
hoogconjunctuur; 

• met alle al bestaande en nog toekomstige gevolgen van de corona-crisis de gemeenten een 
stevige structurele financiele basis hard nodig hebben; 

Overwegende dat: 

Een veelheid van oorzaken zorgt voor enorme tekorten op de gemeentebegrotingen, waarbij geldt 
dat onder andere de volgende zaken een ernstig negatief effect hebben: 

• Jeugdzorg structureel meer budget vraagt dan er financiering voor jeugdzorg vanuit het Rijk 
beschikbaar wordt gesteld via het gemeentefonds. Het om een bedrag tussen 1 en 1,5 miljard 
euro voor alle gemeenten samen gaat (conform inschattingen van de VNG). Specifiek voor de 
Regio Hart van Brabant het tekort op het Rijksbudget rond de 30 miljoen euro. 

• Het abonnementstarief van de Wmo een aanzuigende werking heeft en daardoor de tekorten 
oplopen in de regio (tekort bedraagt in de regio Hart van Brabant rond de 15 miljoen euro). De 
effecten van het Wmo-abonnementstarief worden nu landelijk onderzocht; 

• De opschalingskorting landelijk oploopt tot 975 miljoen euro in 2025. Concreet voor de regio 
Hart van Brabant bedraagt de korting in 2025 25 miljoen euro structureel; 

• De meerkosten en minderopbrengsten van de coronacrisis de financier) van de gemeenten nog 
verder onder druk zetten; 

• De normeringssystematiek (ook wel accressystematiek) onvoldoende werkt om "autonome" 
kostenstijgingen op te vangen en gemeenten leggen toe op met name het sociaal domein; 

• Het invoeren van een nieuw verdeelmodel voor het gemeentefonds nog meer financiele druk 
geeft op de kleine en middelgrote gemeenten en bij het niet invoeren dit juist weer problemen 
geeft bij de grote gemeenten; 

Draagt het college op: 

Om samen met alle gemeenten in de regio Hart van Brabant  de reeds ingezette lobby actief en 
stevig voort te zetten richting het Rijk om de financiele koek groter te maken. Hiertoe werkt de regio 
Hart van Brabant samen met alle betrokken partijen zoals de VNG, G40, M50 en P10 en laten wij ons 
als Regio niet tegen elkaar uitspelen. Daarbij ligt de focus op de volgende aandachtspunten: 

1. Schaf de opschalingskorting af; 
2. Compenseer de oplopende kosten in het sociaal domein voor met name de Jeugd en Wmo 

en maak het Wmo-abonnementstarief ongedaan; 
3. Compenseer de niet beinvloedbare kosten van de Coronacrisis; 
4. Zorg voor een normeringssystematiek waarop gemeenten niet hoeven toe te leggen; 
5. Zorg voor een financiele solide basis bij gemeenten in relatie tot de herverdeling van het 

gemeentefonds. 



En gaat over tot de orde van de dag 
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