
Lamars, Ronald 

Van: Jurjen Dieleman <J.Dieleman@culemborg.nl> 
Verzonden: woensdag 17 juli 2019 07:47 
Aan: 'gemeente@aaenhunze.nl'; 'info@aalsmeer.nl'; 'gemeente@aalten.nl'; 

'gemeente@achtkarspelen.nl'; 'bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl'; 
'info@albrandswaard.nl'; 'post@alkmaar.nl'; 'Gemeente@almelo.nl'; 
'info@almere.nl'; 'gemeente@alphenaandenrijn.nl'; 'info@alphen-chaam.nl'; 
'info@gemeenteAltena.nl'; 'info@ameland.nl'; 'info@amersfoort.nl'; 
'gemeente@amstelveen.nl'; 'gemeente@apeldoorn.nl'; 'info@appingedam.nl'; 
'info@assen.nl'; 'Gemeente@asten.nl'; 'gemeente@baarle-nassau.nl'; 
'gemeente@baarn.nl'; 'gemeente@barendrecht.nl'; 'info@barneveld.nl'; 
'info@gemeentebeek.nl'; 'gemeente@beekdaelen.nl'; 'gemeente@beemster.net'; 
'info@beesel.nl'; 'gemeente@bergendal.nl'; 'info@bergeijk.nl'; 'info@bergen.nl'; 
'info@bergen-nh.nl'; 'registratiediv@bergenopzoom.nl'; 
'info@gemeenteberkelland.nl'; 'gemeente@bernheze.org'; 'info@gemeentebest.nl'; 
'gemeente@beuningen.nl'; 'info@beverwijk.nl'; 'info@bladel.nl'; 'mail@blaricum.nl'; 
'gemeente@bloemendaal.nl'; info@bodegraven-reeuwijk.nl; 'info@boekel.nl'; 
'gemeente@borger-odoorn.nl'; 'info@borne.nl'; 'info@borsele.nl'; 
'gemeente@boxmeer.nl'; 'gemeente@boxtel.nl'; 'gemeentebreda@breda.nl'; 
'info@brielle.nl'; 'info@bronckhorst.nl'; 'gemeente@brummen.nl'; 
'gemeente@brunssum.nl'; 'info@bunnik.nl'; 'gemeente@buren.nl'; 
'gemeente@capelleaandenijssel.nl'; 'gemeentebestuur@castricum.nl'; 
'info@coevorden.nl'; 'info@cranendonck.nl'; 'gemeente@cuijk.nl'; 
'gemeente@dalfsen.nl'; 'post@dantumadiel.eu'; 'info@debilt.nl'; 
'info@defryskemarren.nl'; 'gemeente@derondevenen.nl'; 'gemeente@dewolden.nl'; 
'gemeente@delfzijl.nl'; 'info@denhelder.nl'; 'info@deurne.nl'; 
'gemeente@deventer.nl'; 'gemeente@diemen.nl'; 'info@dinkelland.nl'; 
'info@doesburg.nl'; 'gemeente@doetinchem.nl'; 'info@dongen.nl'; 
'gemeente@drechterland.nl'; 'gemeente@drimmelen.nl'; 'gemeente@dronten.nl'; 
'info@druten.nl'; 'gemeente@duiven.nl'; 'info@echt-susteren.nl'; ' info@edam-
volendam.nl'; 'info@ede.nl'; 'info@eemnes.nl'; 'gemeente@eersel.nl'; 
'info@eijsden-margraten.nl'; 'gemeente@eindhoven.nl'; 'gemeente@elburg.nl'; 
'gemeente@emmen.nl'; 'stadhuis@enkhuizen.nl'; 'postbus20@enschede.nl'; 
'gemeente@epe.nl'; 'gemeente@ermelo.nl'; 'info@etten-leur.nl'; 
'info@geertruidenberg.nl'; 'gemeente@geldrop-mierlo.nl'; 'gemeente@gemert-
bakel.nl'; 'gemeente@gennep.nl'; 'info@gilzerijen.nl'; 'info@goeree-overflakkee.nl'; 
'stadskantoor@goes.nl'; 'info@goirle.nl'; 'Gemeente@Gorinchem.nl'; 
'gemeente@gouda.nl'; 'info@grave.nl'; 'info@groningen.nl'; ' info@gulpen-
wittem.nl'; 'gemeente@haaksbergen.nl'; 'gemeente@haaren.nl'; 
'antwoord@haarlem.nl'; 'info@haarlemmermeer.nl'; 'gemeente@halderberge.nl'; 
'gemeente@hardenberg.nl'; 'gemeente@harderwijk.nl'; 'info@gemhg.nl'; 
'info@harlingen.nl'; 'gemeente@hattem.nl'; 'MailContent@heemskerk.nl'; 
'gemeente@heemstede.nl'; 'gemeente@heerde.nl'; 'gemeente@heerenveen.nl'; 
'post@heerhugowaard.nl'; 'gemeente@heerlen.nl'; 'postbus@heeze-leende.nl'; 
'info@heiloo.nl'; 'gemeente@hellendoorn.nl'; 'gemeente@hellevoetsluis.nl'; 
'gemeente@helmond.nl'; 'gemeente@h-i-ambacht.nl'; 'gemeente@hengelo.nl'; 
'gemeente@s-hertogenbosch.nl'; 'gemeente@hethogeland.nl'; 
'heumen@heumen.nl'; 'info@heusden.nl'; 'info@hillegom.nl'; 
'gemeente@hilvarenbeek.nl'; 'gemeente@hilversum.nl'; 'info@gemeentehw.nl'; 
'info@hofvantwente.nl'; 'contact@hollandskroon.nl'; 'info@hoogeveen.nl'; 
'gemeente@hoorn.nl'; 'gemeente@horstaandemaas.nl'; 
'gemeentehuis@houten.nl'; 'gemeente@huizen.nl'; 'info@gemeentehulst.nl'; 
'info@ijsselstein.nl'; 'info@kaagenbraassem.nl'; 'info@kampen.nl'; 
'gemeente@kapelle.nl'; 'info@katwijk.nl'; 'gemeentehuis@kerkrade.nl'; 
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Aan: 'info@koggenland.nl'; 'gemeente@krimpenaandenijssel.nl'; 
'info@krimpenerwaard.nl'; 'gemeente@laarbeek.nl'; 'info@landerd.nl'; 
'gemeente@landgraaf.nl'; 'gemeente@Landsmeer.nl'; 'info@gemeentelangedijk.nl'; 
'info@lansingerland.nl'; 'info@laren.nl'; 'gemeente@leeuwarden.nl'; 
'info@leiderdorp.nl'; 'info@leidschendam-voorburg.nl'; 'gemeente@lelystad.nl'; 
'info@leudal.nl'; 'gemeente@leusden.nl'; 'gemeente@lingewaard.nl'; 
'gemeente@lisse.nl'; 'info@lochem.nl'; 'info@loonopzand.nl'; 'gemeente@lopik.nl'; 
'gemeente@loppersum.nl'; 'gemeente@losser.nl'; 'info@maasdriel.nl'; 
'info@gemeentemaasgouw.nl'; 'gemeente@maassluis.nl'; 'post@maastricht.nl'; 
'info@medemblik.nl'; 'info@meerssen.nl'; 'info@meierijstad.nl'; 
'postbus@meppel.nl'; 'info@middelburg.nl'; 'gemeente@middendelfland.nl'; 
'gemeente@middendrenthe.nl'; 'info@midden-groningen.nl'; 'info@gemeente-
mill.nl'; 'info@moerdijk.nl'; 'info@molenlanden.nl'; 'Gemeente@montferland.info'; 
info@montfoort.nl; 'gemeente@mookenmiddelaar.nl'; 'info@nederbetuwe.nl'; 
'info@nederweert.nl'; 'gemeente@nieuwegein.nl'; 'info@nieuwkoop.nl'; 
'gemeente@nijkerk.eu'; 'gemeente@nijmegen.nl'; 'gemeente@nissewaard.nl'; 
'info@noardeast-fryslan.nl'; 'info@noord-beveland.nl'; 
'postbus@gemeentenoordenveld.nl'; 'info@noordoostpolder.nl'; 
'gemeente@noordwijk.nl'; 'gemeentehuis@nuenen.nl'; 'gemeente@nunspeet.nl'; 
'info@oegstgeest.nl'; 'info@oirschot.nl'; 'gemeente@oisterwijk.nl'; 
'info@gemeente-oldambt.nl'; 'gemeente@oldebroek.nl'; 'info@oldenzaal.nl'; 
'gemeente@olst-wijhe.nl'; 'gemeente@ommen.nl'; 'gemeente@oostgelre.nl'; 
'gemeente@ooststellingwerf.nl'; 'antwoord@oostzaan.nl'; 'gemeente@opmeer.nl'; 
'gemeente@opsterland.nl'; 'Gemeente@oss.nl'; 'info@oude-ijsselstreek.nl'; 
'gemeente@ouder-amstel.nl'; OW-Info; 'info@overbetuwe.nl'; 
'info@papendrecht.nl'; 'info@peelenmaas.nl'; 'info@pekela.nl'; 'info@pijnacker-
nootdorp.nl'; 'info@purmerend.nl'; 'info@putten.nl'; 'info@raalte.nl'; 
'gemeente@reimerswaal.nl'; 'info@renkum.nl'; 'info@renswoude.nl'; 
'gemeente@reuseldemierden.nl'; 'gemeente@rheden.nl'; 'info@rhenen.nl'; 
'info@ridderkerk.nl'; 'gemeente@rijssen-holten.nl'; 'stadhuis@rijswijk.nl'; 
'info@roerdalen.nl'; 'mail@roermond.nl'; 'info@roosendaal.nl'; 
'gemeente@rozendaal.nl'; 'gemeente@rucphen.nl'; 'postbus8@schagen.nl'; 
'secretariaat@scherpenzeel.nl'; 'contact@schiedam.nl'; 'postbus20 
@schiermonnikoog.nl'; 'gemeente@schouwen-duiveland.nl'; 'info@simpelveld.nl'; 
'postbus@sintanthonis.nl'; 'gemeente@sint-michielsgestel.nl'; 
'bestuurssecretariaat@sittard-geleen.nl'; 'gemeente@sliedrecht.nl'; 
'info@gemeentesluis.nl'; 'gemeente@smallingerland.nl'; 'Postbus2000@soest.nl'; 
'gemeente@someren.nl'; 'gemeente@sonenbreugel.nl'; 
'gemeente@stadskanaal.nl'; 'gemeente@staphorst.nl'; 'gemeente@stedebroec.nl'; 
'info@gemeente-steenbergen.nl'; 'info@steenwijkerland.nl'; 
'info@gemeentestein.nl'; 'info@stichtsevecht.nl'; 
'info@gemeentesudwestfryslan.nl'; 'gemeente@terschelling.nl'; 
'gemeente@texel.nl'; 'gemeente@teylingen.nl'; 'gemeente@tholen.nl'; Smb TL 
Gemeente; 'gemeente@tilburg.nl'; 'gemeente@tubbergen.nl'; 
'info@twenterand.nl'; 'info@tynaarlo.nl'; 'gemeente@t-diel.nl'; 'postbus83 
@uden.nl'; 'bestuursondersteuning@uitgeest.nl'; 'gemeente@uithoorn.nl'; 
'gemeente@urk.nl'; 'info@heuvelrug.nl'; 'info@vaals.nl'; 'info@valkenburg.nl'; 
'gemeente@valkenswaard.nl'; 'Info@veendam.nl'; 'info@veenendaal.nl'; 
'gemeente@veere.nl'; 'gemeente@veldhoven.nl'; 'info@velsen.nl'; 'info@venlo.nl'; 
'gemeente@venray.nl'; 'info@vijfheerenlanden.nl'; 'info@vlieland.nl'; 
'gemeente@vlissingen.nl'; 'info@voerendaal.nl'; 'gemeente@voorschoten.nl'; 
'Gemeente@voorst.nl'; 'gemeente@vught.nl'; 'info@waadhoeke.nl'; 
'gemeente@waalre.nl'; 'info@waalwijk.nl'; 'gemeente@wageningen.nl'; 
'gemeente@wassenaar.nl'; 'gemeente@waterland.nl'; 'gemeente@weert.nl'; 
'info@weesp.nl'; Info Westbetuwe; 'info@westmaasenwaal.nl'; 
'communicatie@westerkwartier.nl'; 'info@gemeentewesterveld.nl'; 
'gemeente@westervoort.nl'; 'gemeente@westerwolde.nl'; 
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Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

'info@gemeentewestland.nl'; 'info@weststellingwerf.nl'; 
'gemeente@westvoorne.nl'; 'gemeente@wierden.nl'; 'gemeente@wijchen.nl'; 
'postbus@wijdemeren.nl'; 'info@wijkbijduurstede.nl'; 'gemeente@winterswijk.nl'; 
'gemeente@woensdrecht.nl'; 'gemeeentehuis@woerden.nl'; 
'postbus@wormerland.nl'; 'info@woudenberg.nl'; 'info@zaltbommel.nl'; 
'info@zandvoort.nl'; 'info@zeewolde.nl'; 'zeist@zeist.nl'; 'gemeente@zevenaar.nl'; 
'Antwoord@zoetermeer.nl'; 'gemeente@zoeterwoude.nl'; 'gemeente@zuidplas.nl'; 
'gemeente@zundert.nl'; 'info@zutphen.nl'; 'info@zwartewaterland.nl'; 
'gemeente@zwijndrecht.nl'; 'postbus@zwolle.nl' 
Brief aan gemeenteraad: Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene 
Bijdrage 
GEM - 1945875 45189 Brief Minister BZK Noodzaak aanpassing rekenmethode 
....pdf; motie_Motie Noodzaak aanpassing rekenmethode Accres Algemene 
Bijdrage.pdf; GEM - 1945875 45190 Brief gemeenteraad Noodzaak aanpassing 
rekenmethode pdf 

Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij stuur ik u namens het college van Culemborg een brief met bijbehorende bijlagen aan uw gemeenteraad 
over de noodzaak tot aanpassing van de rekenmethode voor het accres van de Algemene Bijdrage. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
Jurjen Dieleman 
Bestuursadviseur 
Gemeente Culemborg 
06-11719587 

X 
Culemborg 

0345 477 700 | www.culemborg.nl | 
Ridderstraat 250 | postbus 136, 4100 AC | 
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ChrĩstenUnie 
Culemborg 

D66 
X 
C u l e m b o r g 

MOTIE 

Naam gemeenteraadsfractie CU en D66 Culemborg 
Datum raadsvergadering 4 juli 2019 
Volgnummer M .. [in te vullen door de griffie) 
Ū Behoort bij agendapunt nr. 8e (motie vreemd aan de agenda) 

Onderwerp Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene 
bijdrage 

Ondergetekende(n) dient/dienen de volgende motie in: 

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op 4 juli 2019 

gehoord de beraadslaging, 

Overwegende dat: 

» Gemeenten voor het overgrote deel van hun structurele inkomsten afhankelijk zijn van de 
Algemene bijdrage van de Rijksoverheid, waarmee een deel van de door inwoners 
opgebrachte belastingen weer terugkomt bij de gemeenten. 

» De hoogte van de bijdrage regelmatig wordt bijgesteld via het zogenaamde accres, volgens 
de 'trap op-trap af-methode, waarbij de Rijksuitgaven leidend zijn. 

» Dit systeem logisch lijkt wanneer er bezuinigd moet worden in tijden van economische 
tegenwind. 

« Het tegelijkertijd onlogisch lijkt om kortingen door te voeren in tijden van hoogconjunctuur 
(zoals nu gebeurt met de meicirculaire), waarbij zelfs een door het Rijk geïnde megaboete in 
mindering wordt gebracht op het accres. Er weliswaar tegenvallers zijn met betrekking tot de 
aardgasbaten, maar daar ook flinke belastingmeevallers tegenover staan. Het Rijk 
veronderstelt dat een lagere ontwikkeling in lonen en prijzen op rijksniveau automatisch en 
in dezelfde mate doorwerkt bij de gemeenten, terwijl dienstverlening, bedrijfsvoering en 
handhavingstaken volkomen onvergelijkbaar zijn. De gemeenten met dit alles de dupe 
worden van een uiterst conservatieve begrotingsopzet door het Rijk, waarmee de 'geest' en 
de 'letter' van het 'trap op-trap af'-systeem verder dan ooit uit elkaar liggen. 

« De uitdagingen in het beheersen van de kosten van het sociale domein op het bord van de 
gemeenten zijn komen te liggen en de tijdelijke extra bijdrage vanuit het Rijk hiervoor vooral 
een geoormerkte sigaar uit eigen doos blijkt te zijn. 



« Na jaren van forse gemeentelijke bezuinigingen tijdens een diepgevoelde, langdurige 
economische crisis de rek er echt uit is, zeker omdat al sprake is van maximale inzet van 
vrijwilligers en het maatschappelijke middenveld. 

» Het vanwege geldgebrek afbouwen van voorzieningen in deze tijd niet uit te leggen is aan 
inwoners en leidt tot een verdere afkalving van het aanzien van de overheid. 

« Er inmiddels een traject in gang is gezet voor de herijking van de verdeling van het 
gemeentefonds en de hierbij gehanteerde rekenmethode. Dit hopelijk leidt tot een meer 
realistische en rechtvaardige verdeling, ook wat betreft de manier van vaststellen van het 
accres. We echter niet kunnen wachten op de invoering van een nieuwe verdeling in 2021, 
nu de huidige aanpak zulke gaten slaat in de gemeentelijke begroting. 

Roept het college van burgemeester en wethouders op*j »-fcfi ^*** 

» Op krachtige wijze een signaal af te geven bij de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over de noodzaak voor de bijstelling van de rekenmethode die wordt 
gehanteerd om de hoogte van het accres vast te stellen, als onderdeel van de herijking 
verdeling gemeentefonds. Te verzoeken om deze aanpassing met terugwerkende kracht 
door te voeren, vanwege de schade die nu al ontstaan is door het rigide vasthouden aan het 
klassieke systeem, zowel financieel als qua bestuurlijke geloofwaardigheid. 

» Steun te zoeken bij andere gemeenten en de VNG in dit appèl aan de minister. 
» De herijkingsoperatie nauwlettend in de gaten te houden en waar mogelijk signalen richting 

Rijksoverheid en/of VNG af te geven als de ontwikkelingen het geschetste probleem 
onvoldoende adresseren en oplossen. Daarbij de raad zo goed mogelijk geïnformeerd te 
houden. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Termijn voor uitvoering en terugrapportage 

Zo spoedig mogelijk gelet op de urgentie en de korte tijdlijnen 

Namens de fractie van 

M O T I E "1 CU Daniël Jume et 

GEMEENTERAAD ib Clarisse D66 
CULEMBOKG cŕd 
De Gri 

e Voorzitter 

Ui 
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De minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 
Mevrouw drs. K.H. Ollongren 
Postbus 20011 
2500 EA 'S-GRAVENHAGE 

UW KENMERK 

UW BRIEF VAN CONTACTPERSOON J. Dïeleman 
ONS KENMERK GEM - 19458751 45189 TELEFOONNUMMER 0345-477700 

VERZENDDATUM 17 ĴUİİ 2019 TEAM AdVÌeS 

ONDERWERP Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene Bijdrage 

Geachte mevrouw Ollongren, 

Begin vorige maand ontvingen wij uw meicirculaire gemeentefonds 2019. In de 
periode daarna hebben wij de gevolgen van de meicirculaire voor de omvang van de 
algemene uitkering voor de gemeente Culemborg doorgerekend. Naar aanleiding 
daarvan willen wij u namens onze gemeenteraad hierbij indringend wijzen op de 
noodzaak die wat ons betreft bestaat om de rekenmethode die gebruikt wordt om de 
hoogte van het accres te bepalen bij te stellen. Hieronder lichten wij deze noodzaak 
nader toe. 

Meicirculaire 2019 
Gemeenten zijn voor het overgrote deel van hun structurele inkomsten afhankelijk van 
de algemene bijdrage van de Rijksoverheid. Voor onze gemeente geldt dat 60 procent 
van onze inkomsten afkomstig is uit de bijdrage van het Rijk. De hoogte van deze 
bijdrage wordt regelmatig bijgesteld via het accres, waarover u ons ook weer heeft 
geïnformeerd met de meicirculaire. Veranderingen in het accres hebben daarmee dan 
ook een grote invloed op onze gemeentefinanciën. Een negatieve bijstelling van het 
accres zorgt al snel dat gaten ontstaan in begrotingen van gemeenten en daarmee 
drastische maatregelen noodzakelijk zijn. 

Het accres van het gemeentefonds wordt bepaald via de zogeheten trap-op-trap-af-

methode. Daarmee zijn de uitgaven van uw Rijksoverheid leidend in het bepalen van 
de hoogte van de uitkering van het gemeentefonds. Op het eerste gezicht lijkt dit 
systeem logisch. In momenten van economische tegenwind is dit een logische manier 
om te bezuinigen, zowel op Rijks- als op gemeentelijk niveau. De ontwikkeling van de 
Rijksuitgaven laat echter een grilliger verloop zien dan de conjunctuur. In tijden van 
hoogconjunctuur is het niet logisch dat gemeenten moeten bezuinigen omdat het Rijk 
minder geld uitgeeft. De meicirculaire laat echter zien dat dit op dit moment wel 
degelijk het geval is. 

De meicirculaire bevat namelijk een negatief accres, waarmee de hoogte van de 
uitkering aan gemeenten naar beneden wordt bijgesteld. Dit negatieve accres komt 
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voort uit het lager uitvallen van de kosten van de Rijksoverheid dan verwacht was bij 
de begroting. Daarmee worden gemeenten de dupe van het feit dat de Rijksoverheid 
niet al haar plannen die in de begroting waren opgenomen waar kan maken. 
Daarnaast wordt een door het Rijk geïnde megaboete in mindering gebracht op het 
accres en wordt het accres beïnvloed door tegenvallende aardgasbaten, waar echter 
flinke belastingmeevallers tegenover staan. Taken van de Rijksoverheid en gemeenten 
zijn volkomen onvergelijkbaar. De veronderstelling dat een lagere ontwikkeling in 
lonen en prijzen op Rijksniveau in dezelfde mate doorwerkt bij gemeenten, achten wij 
dan ook niet realistisch. Daarmee liggen de 'geest' en de 'letter7 van de 'trap-op-trap-
af-systematiek' verder uit elkaar dan ooit. 

Zelfs met bovenstaande kanttekeningen, lijkt de boodschap van de meicirculaire in 
eerste oogopslag positief te zijn. De positieve cijfers komen echter grotendeels voort 
uit posten met een specifiek doel en de incidentele gedeeltelijke compensatie van de 
kosten die gemaakt worden voor jeugdzorg. Hier staat echter een korting van het 
accres tegenover. Nadat de uitdaging om de kosten van het sociaal domein te 
beheersen sinds een aantal jaar op het bord van de gemeenten is gelegd, lijkt de 
incidentele extra bijdrage vanuit het Rijk dan ook vooral een geoormerkte sigaar uit 
eigen doos van het gemeentefonds te zijn. 

Gemeentelijke gevolgen 
De meicirculaire laat ons dus zien dat het accres fors naar beneden wordt bijgesteld. 
Voor onze gemeente betekent dit een negatieve bijstelling van ons financieel 
perspectief oplopend tot ruim C700.000 per jaar. Waar dit voor de Rijksoverheid 
mogelijk een klein bedrag lijkt, is dit voor onze gemeente veel geld. Na jaren van forse 
gemeentelijke bezuinigingen, noodzakelijk door een diepgevoelde en langdurige 
economische crisis, is de rek er echt uit. In Culemborg hebben de bezuinigingen tijdens 
de crisis grote gevolgen gehad voor onze stad. Vrijwilligers en het maatschappelijk 
middenveld zetten zich daarbij al maximaal in om voorzieningen die voorheen door de 
overheid werden geregeld of gefinancierd overeind te houden. 

Het is niet uit te leggen aan de inwoners van onze stad dat voorzieningen verder 
moeten worden afgebouwd door geldgebrek dat ten dele voortkomt uit het feit dat de 
Rijksoverheid minder geld uitgeeft. Inwoners betalen ondertussen gewoon hun 
belastingen, zowel op gemeentelijk niveau als op Rijksniveau, waarmee onder meer 
het gemeentefonds wordt gefinancierd. In tijden van hoogconjunctuur wordt daarom 
verwacht dat ook de gemeente een (financiële) bijdrage kan leveren aan de 
ontwikkeling van onze stad. De boodschap dat dit niet kan door ongrijpbare 
ontwikkelingen buiten onze gemeente leidt tot een verdere afkalving van het aanzien 
van de overheid. 

Herijking verdeling algemene uitkering 
Vorig jaar heeft u een traject in gang gezet om de verdeling van het gemeentefonds te 
herijken. Met deze herijking streeft u naar een globale verdeling, die aansluit bij de 
verschillen in kosten van gemeenten en inkomsten die gemeenten zelf genereren. De 
nieuwe verdeling moet zijn beslag krijgen in 2021 en daarmee leiden tot een 
aangepast gemeentefonds. Wij hopen dat dit leidt tot een meer realistische en 
rechtvaardige manier van verdelen, ook wat de manier van vaststellen van het accres 
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betreft. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat gemeenten niet kunnen wachten op de 
invoering van deze nieuwe verdeling per 2021. De huidige aanpak slaat immers flinke 
gaten in gemeentelijke begrotingen. 

Oproep 
Hierboven hebben wij beschreven waarom wij van mening zijn dat de huidige 
methode om de hoogte van het accres vast te stellen niet langer houdbaar is. Wij 
willen u hierbij dan ook, mede namens onze gemeenteraad, indringend vragen om 
deze rekenmethode bij te stellen. De bijstelling van deze rekenmethode kan wat ons 
betreft onderdeel zijn van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds en 
moet daarbij zorgen voor een meer rechtvaardige verdeling van de bijdragen van het 
Rijk aan de gemeenten. Daarbij verzoeken we u om de aanpassing van deze 
rekenmethode met terugwerkende kracht door te voeren. Te lang rigide vasthouden 
aan de klassieke trap-op-trap-af-systematiek leidt immers op dit moment tot schade, 
zowel financieel als qua bestuurlijke geloofwaardigheid. 

Een afschrift van deze brief versturen wij aan de overige 354 gemeenten in Nederland 
en aan de VNG. Wij zullen hen vragen ons te steunen in deze oproep aan uw adres. 

Uiteraard zijn wij meer dan bereid om ons verzoek nader aan u toe te lichten. 

Hoogachtend, 
Burgemeestereň Wethouders van Culemborg 
De secretaris De-buj-ge meester 

Grootheest 

Bijlagen: Motie Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene Bijdrage 



C u l e m b o r g 

De leden van de gemeenteraad 
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VERZENDDATUM 17 ĴUİİ 2019 TEAM AdVÎeS 

ONDERWERP Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene Bijdrage 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 4 juli nam de gemeenteraad van Culemborg een motie aan waarin ons college 
werd opgedragen om de noodzaak van de aanpassing van de rekenmethode van het 
accres van het gemeentefonds onder de aandacht te brengen bij de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar aanleiding van deze motie hebben wij 
een brief verstuurd naar de minister over dit onderwerp. Zowel de brief als de 
aangenomen motie treft u als bijlage bij deze brief aan. 

De meicirculaire gemeentefonds 2019 liet een duidelijke negatieve bijstelling van het 
accres zien. Naar aanleiding hiervan hebben wij de minister dan ook opgeroepen om 
de methode waarmee de hoogte van het accres wordt bepaald te herzien. Wij kunnen 
ons voorstellen dat de meicirculaire in uw gemeente vergelijkbare effecten heeft als in 
Culemborg. We willen u daarom uitnodigen om u aan te sluiten bij ons appèl aan de 
minister. Zo kunnen we gezamenlijk een oproep doen om te komen tot een nieuwe, 
rechtvaardige en realistische methode om de hoogte van het accres vast te stellen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Culemborg 
De secretaris De burgemeester 

G. Vlekke G. van Grootheest 
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Omdat de goedkeuring voor deze brief digitaal is afgehandeld, ontbreekt een met de 
pen gezette handtekening. 
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