
Beste collega raadsleden, 

Vanuit de klankbordgroep raden is het verzoek gedaan aan het regionale programmabureau 

Hart van Brabant en de betrokken griffies om een motie op te stellen naar aanleiding van de 

zorgwekkende financiële situatie van gemeenten en de verslechterende financiële 

verhoudingen met het Rijk. Aan de hand van deze motie is de gedachte dat de raden 

afzonderlijk en toch ook gezamenlijk een signaal kunnen afgeven aan het Rijk dat het zo niet 

langer kan en is tevens een oproep om hier als regio gezamenlijk de lobby in op te pakken. 

De bijgaande motie wordt in alle raden van de gemeentes verbonden in de Regio Hart van 

Brabant ingebracht. 

Uw vertegenwoordigers is de klankbordgroep Raden van de Regio Hart van Brabant: 
Monique van Brederode en Henk Gabriels 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

De raad van de gemeente Goirle 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 financiële 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 financiën 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 financiële 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 financiële 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 beïnvloedbare kosten van de Coronacrisis; 

4. Zorg voor een normeringssystematiek waarop gemeenten niet hoeven toe te leggen; 

5. Zorg voor een financiële solide basis bij gemeenten in relatie tot de herverdeling van het 

gemeentefonds. 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

Goirle, 22 september 2020 

Namens de klankbordgroep Raden van de Regio Hart van Brabant, 

 

 

Monique van Brederode   Henk Gabriels 

  



 

 

Toelichting motie  

“Gemeenten hebben meer geld nodig” 

 

Aanleiding 

Vanuit de klankbordgroep raden is het verzoek gedaan aan het regionale programmabureau 

Hart van Brabant en de betrokken griffies om een motie op te stellen naar aanleiding van de 

zorgwekkende financiële situatie van gemeenten en de verslechterende financiële 

verhoudingen met het Rijk. Aan de hand van deze motie is de gedachte dat de raden 

afzonderlijk en toch ook gezamenlijk een signaal kunnen afgeven aan het Rijk dat het zo niet 

langer kan en is tevens een oproep om hier als regio gezamenlijk de lobby in op te pakken. 

 

Uitwerking 

Voor de uitwerking heeft het programmabureau Hart van Brabant en een 

vertegenwoordiger van de betrokken griffies contact opgenomen met de regionale 

werkgroep die de betrokken bestuurders bij de regionale lobby ondersteunen. Inmiddels is 

namelijk besloten door het Algemeen Bestuur van de regio dat een bestuurlijke kopgroep, 

bestaande uit burgemeesters en wethouders financiën uit de 9 gemeenten,  deze regionale 

lobby vanuit de negen colleges aanvoert. Voorzitter van dit overleg is Theo Wetering, tevens 

voorzitter van het AB en lid van het hoofdbestuur van de VNG. De kopgroep wordt  

ondersteund door het programmabureau Hart van Brabant met aanvulling van een aantal 

lobbyisten uit de regio. 

 

De bestuurlijke kopgroep was zeer enthousiast over het idee van de motie en heeft 

nadrukkelijk aangegeven het opstellen van deze motie te willen ondersteunen. Om dat 

mogelijk te maken heeft de ambtelijke ondersteuning samen met het programmabureau en 

een vertegenwoordiger van de griffie de meegezonden motie opgesteld. Ook hebben de 

leden van de klankbordgroep kritisch met de motie meegelezen en aanpassingen gedaan. 



 

Toelichting op motie  

De motie is opgesteld op basis van meerdere documenten. Daarbij is allereerst gebruik 

gemaakt van de motie van de gemeente Zoetermeer “Raden in Verzet”, onze eigen 

lobbybrieven vanuit de regio Hart van Brabant en resoluties die nu gezamenlijk worden 

opgesteld door de G4, G40, M50 en P10 ten behoeve van de eerstvolgende ALV van de VNG-

ledenvergadering. Verder is de motie ook natuurlijk aangepast aan de specifieke situatie in 

onze regio. 

 

Desalniettemin komen de diverse landelijke moties en resoluties voor de ALV van de VNG 

nagenoeg op hetzelfde neer en benadrukken ze dezelfde maatregelen die het Rijk moet 

nemen om de financiële positie van de gemeenten te kunnen verbeteren. Op drie punten 

wijken wij enigszins af: 

- Wij geven nadrukkelijk een regionaal signaal af, waarbij een grote, middelgrote en 

kleine gemeenten gezamenlijk een vuist maken; 

- Wij benadrukken nadrukkelijk ook de zorgen over de normeringsystematiek (trap-op-

trap-af) in relatie tot de kostenstijgingen in het sociaal domein. Al lijkt dit veel meer 

te worden overgenomen door andere partijen; 

- Wij richten ons niet enkel op de ALV van de VNG, maar alle gremia waarin wij als 

Regio Hart van Brabant onze stem kunnen laten horen (Raad, college en ambtelijk). 

De verwachting is namelijk dat deze lobby van een lange adem zal zijn en zelfs betrekking zal 

hebben op de nieuwe kabinetsperiode. Het is dan ook van belang gedurende deze hele 

periode zowel vanuit de raad, colleges als ambtelijk een krachtige gezamenlijke lobby te 

voeren ten faveure van onze regio. Overigens heeft de bestuurlijke kopgroep al een verzoek 

gedaan aan de griffiers om te vragen welke raadsleden dusdanig landelijk goede contacten 

onderhouden om zodoende gezamenlijk en vanuit alle politieke kleuren de krachten te 

bundelen. 

 

Vervolg 

Nadat de behandeling in de gemeenteraden is afgerond kunnen we de gezamenlijke lobby 

nog meer kracht bijzetten en de publicatie hierover starten.   

 


