
From: griffie <griffie@montferland.info>
Sent: dinsdag 24 december 2019 11:38:52
To: griffie@montferland.info
Cc: Min. BZK
Subject: Motie Vreemd Samen rap-op-trap
Attachments: Motie Vreemd Samen Trap op trap af.pdf

Geachte griffie,

Hierbij ontvangt u de Motie Vreemd "Samen Trap-op-trap-af" welke op donderdag 2 december 2019 door de raad van de gemeente Montferland is
aangenomen.
Wij verzoeken u deze motie ter kennis te brengen van uw gemeenteraad.

Raadsgriffie gemeente Montferland
Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291378
www.montferland.info 

http://www.montferland.info/


H^PvdA ROB MOS
Monţferlund

Motie Vreemd “Samen Trap-op-trap-af”

De Raad van de gemeente Montferland, in vergadering bijeen op 2 december 2019

Constaterende dat:
1. Er sprake is van onderuitputting van de uitgaven van het Rijk en daardoor minder geld wordt 

gestort in het gemeentefonds dan eerder geraamd was;
2. Landelijk het daardoor naar beneden bijgesteld is van 1.123 miljard euro in maart 2018 tot 0,807 

miljard euro in mei 2019;
3. Ook de meerjarige ontwikkeling over de periode 2019-2023 terugvalt met 0,456 miljard euro als 

gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting;
4. Nu nog steeds het trap-op-trap-af systeem gehanteerd wordt voor de jaarlijkse storting door het 

Rijk in het Gemeentefonds, ook als er sprake is van onderuitputting;
5. Daarnaast de voeding van het Gemeentefonds uit de BTW-compensatiefonds lager is dan begroot;
6. Zeer veel gemeenten, waaronder Montferland, door bovenstaande ontwikkelingen grote moeite 

moeten doen om een effectieve, sluitende meerjarenbegroting op takstellen;
7. De Tweede Kamer een motie heeft aangenomen (Motie ftd Özütok, d.d. 20 juni 2019) die de 

regering verzoekt om samen met de gemeenten te laten onderzoeken hoe de negatieve financiële 
gevolgen van het trap-op-trap-af systeem zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Spreekt uit dat:
1. De gemeenten in Nederland, en dus ook Montferland, voor grote maatschappelijke 

opgaven staan, zowel in het sociaal domein als wat betreft woningbouw, infrastructuur, 
verduurzaming en andere terreinen;

2. Gemeenten daarnaast meer taken hebben gekregen, en nog zullen krijgen, maar daarvoor 
minder geld ontvangen dan in 2018 was afgesproken;

3. De gemeenten erop moeten kunnen vertrouwen dat het Rijk toezeggingen en afspraken 
nakomt.

Verzoekt het College om:
a) Het Rijk te verzoeken om de bijdrage aan het Gemeentefonds weer in overeenstemming te 

brengen met de verwachtingen en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven 
waarvoor de gemeenten staan;

b) Het Rijk te verzoeken om het trap-op-trap-af systeem te herzien en zodanig aan te passen dat 
minder grote en minder frequente schommelingen zullen optreden in de Algemene Uitkering 
vanuit het Gemeentefonds.

Verzoekt de griffie:



9
Een afschrift van deze motie te versturen naar de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties, naar de Tweede Kamer van de Staten Gonernnb: naar de VNG en naar alle 
Gemeenteraden van Nederland.

En gaat over tot de orde van de dag.
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’s-Heerenberg, 2 december 2019.

De griffier,
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