
 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstel nummer 19-128 agendapunt 23 

 

 
Onderwerp: Bij overdracht van taken ook overdracht budget 
 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 12 september 2019 

 

 

De raad, 

constaterende dat, 

- Gemeenten conform de Gemeentewet, art 203, een – meerjarig – structureel en reëel 

begrotingsevenwicht horen te hebben en door de Provincie hierop gecontroleerd worden; 

- deze controle die bij alle gemeente achteraf wordt gedaan heet repressief toezicht; 

- De Provincie een gemeente onder preventief toezicht kan plaatsen wanneer er geen 

begrotingsevenwicht, c.q. zicht op een begrotingsevenwicht is, zeker wanneer dit meerdere jaren 

achtereen het geval is; 

- De gemeente Middelburg blij is niet langer onder preventief financieel toezicht van de Provincie te 

staan; 

- De inkomsten van de gemeente Middelburg, net als die van de andere gemeenten, gevormd worden 

door middelen uit het Gemeentefonds, door heffingen en door lokale belastingen; 

- Gemeente Middelburg de grootste moeite heeft het begrotingsevenwicht te bereiken, onder meer 

door tekorten op het sociaal domein en een dalend accres; 

- Het Rijk in 2018 een begrotingsoverschot had van € 11 miljard; 

- Het Rijk de zogenaamde trap-op-trap-af-systematiek hanteert, waardoor bij dalende uitgaven, 

inclusief incidentele uitgaven, een lagere bijdrage uit het gemeentefonds aan de gemeenten wordt 

verstrekt; 

 

overwegende dat: 

- Door de overdracht van zorgtaken van het rijk naar de gemeenten met hieraan gekoppeld 

bezuinigingsdoelstellingen, wordt de gemeente jaar op jaar geconfronteerd met minder middelen 

voor meer taken; 

- Het goed zou zijn als het Rijk meer aandacht zou hebben voor de noodzaak tot structurele 

oplossingen, zodat de gemeente haar financiën kan sturen naar een structureel en reëel 

evenwicht; 

- Het voor de gemeente nauwelijks meer uit te leggen is aan haar inwoners hoe het overhevelen van 

zorgtaken van de landelijke overheid naar de gemeente zoveel invloed heeft op de zorg die 

geboden kan worden, doordat er ook een bezuinigingstaakstelling is opgelegd;  

 



 

roept het Rijk op: 

- Een structureel en voorspelbaar financieel beleid te voeren naar gemeenten toe; 

- De bezuinigingen die opgelegd zijn bij de decentralisatie van het sociaal domein te evalueren; 

 

 

roept alle politieke partijen in de Tweede Kamer op: 

- Om oog en oor te hebben voor de financiële problemen bij gemeenten, (mede) ontstaan door de 

decentralisatie van de zorgtaken en het trap-op-trap-af-systeem; 

 

 

draagt het college op: 

- Om deze motie onder de aandacht te brengen van de Nederlandse Regering en alle politieke 

partijen in de Tweede Kamer; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Namens de fracties van GroenLinks,                                    LPM, 

 

 

 

Leny van den Heuvel                                                            Piet Kraan 

 

 


