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MOTIE 

Initiatiefnemer: Lokaal Almelo Samen (LAS) 

Medeindiener(s): Leefbaar Almelo, CDA , ~S~C.►n 
J / s

Titel motie: Trap-op-trap-af van het gemeentefonds 

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 03-12-2019, 

Constateert dat: 

1. De tweede kamer een motie heeft aangenomen (Motie lid ~zutok, d.d. 20 juni 2019) die de 

regering verzoekt om samen met de gemeenten te laten onderzoeken hoede negatieve 

financiële gevolgen van het trap-op-trap-af principe zo veel mogelijk voorkomen kunnen 

worden. 

2. Er sprake is van onderuitputting van uitgaven van het Rijken er daardoor minder geld gestort 

wordt in het gemeentefonds dan eerder geraamd. 

3. landelijk het accres (meerjarig) daardoor is bijgesteld naar beneden. 

4. Nog steeds, ondanks alle tekorten bij gemeenten, het trap-op-trap-af principe gehanteerd 

wordt voorde jaarlijkse storting door het Rijk in het gemeentefonds, ook als er sprake is van 

onderuitputting. 

5. De uitkeringen uit het gemeentefonds aan de gemeenten onder druk staan en daardoor ook 

de inkomsten van gemeenten. 

6. De gemeenten in Nederland, en dus ook Almelo, voor grote maatschappelijke opgaven staan, 

zowel in het sociale domein als ook op andere terreinen. 

7. Erin met name in het sociaal domein (denk aan de jeugdzorg) grote tekorten zijn begroot. 

8. Gemeenten daarnaast meer taken hebben gekregen, en nog zullen krijgen, maar daarvoor 

minder geld ontvangen. 

9. Veel gemeenten, waaronder Almelo, door bovenstaande ontwikkelingen grote moeite 

hebben om een sluitende meerjarenbegroting op te stellen. 

Verzoekt het College: 

1. Het Rijk te verzoeken de bijdrage aan het gemeentefonds in overeenstemming te brengen 

met de verwachtingen en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven 

waarvoor gemeenten staan. 

2. Het Rijk te verzoeken om het trap-op-en-trap-af systeem te herzien en zodanig aan te passen 

dat minder grote en minder frequente schommelingen zullen optreden in de alger~nene 

uitkering vanuit het Gemeentefonds. 

3. Het Rijk te verzoeken om de bijdrage uit het gemeentefonds voor het sociaal domein in 

overeenstemming te brengen met de uitgaven in het sociaal domein. 

Verzoekt de griffie: 

- Een afschrift van deze motie te versturen naar de Minister van Binnenlandse zaken en 

Koninkrijksrelaties, naar de Tweede Kamer der Staten Generaal en naar het secretariaat van 

de VNG. 

- Deze motie te delen met alle gemeenteraden in Nederland, met de vraag aan de 

gemeenteraden om een gelijkluidend verzoek te doen aan het Rijken daarmee een sterk 

signaal af te geven vanuit alle gemeenteraden in Nederland. 
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En gaat over tot de orde van de dag. ~2 

Ondertekening door ondersteunende fracties: 
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