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Motie 7

Motie Financiële problemen door de Rijksoverheid

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 12 november 2019, sprekend over RVB19-0099 
Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023

Constateert dat:

» Uit de meerjarenbegroting 2020-2023 blijkt dat er structureel 5 miljoen euro tekort aan middelen wordt 
ontvangen voor het sociaal domein vanuit het Rijk;

» Uit de meerjarenbegroting 2020-2023 blijkt dat er voor de invoering en uitvoering van de omgevingswet 
structureel 1 miljoen euro tekort aan middelen wordt ontvangen vanuit het Rijk;

» Er minder geld in het gemeentefonds wordt gestort dan eerder geraamd en gecommuniceerd door het 
Rijk door onderuitputting van de Rijksbegroting;

* Het principe ‘trap op I trap af wordt gehanteerd;

Overweegt dat:

» Bergen op Zoom voor haar inwoners de eerste overheid is;
« Bergen op Zoom staat voor grote maatschappelijke opgaven in het Sociaal Domein, Omgevingswet en 

Energietransitie;
» Het Rijk voldoende middelen beschikbaar dient te stellen voor de uitvoering van maatschappelijke 

opgaven;
» Bergen op Zoom inteert op reserves en moeite heeft met het sluitend maken van de 

meerjarenbegroting;

Verzoekt het college:

» Actief te lobbyen voor voldoende middelen vanuit het Rijk voor aan onze gemeente overgedragen taken 
en het teruggeven van taken waar onvoldoende middelen door het rijk voor worden gegeven, 
bespreekbaar te maken;

* In overleg te treden met de rijksoverheid ten einde:
a. De bijdrage aan het Sociaal Domein voor Bergen op Zoom structureel met 5 miljoen euro te 

verhogen;
b. De (structurele) kosten voor implementatie en uitvoering van de Omgevingswet voor Bergen op 

Zoom te compenseren;
c. Het gemeentefonds met terugwerkende kracht vanaf 2018 in overeenstemming te brengen met 

hetgeen geraamd is bij onze gemeente op basis van de meicirculaire van elk voorafgaand jaar 
opdat geen schommelingen gedurende het voorliggende begrotingsjaar optreden.

Vraagt de fracties uit de raad van landelijke partijen:

» Deze motie actief onder de aandacht te brengen van hun Tweede Kamerfracties en indien van 
toepassing hun bewindslieden;

Vraagt de griffier:

* Deze motie door te sturen naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

» De motie te sturen aan de griffier van de Tweede Kamer met het verzoek deze onder de Kamerleden te 
verspreiden;

» De motie te sturen aan de griffies van alle gemeenten in Nederland met het verzoek deze door te sturen
aan de raadsleden

En gaat over tot de orde van de dag
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RAAD; 12-11-2019

VOORSTEL: Motie 7 financiële problemen door Rijksoverheid bij RvB 19-0099

Fractie Raadszetels aanwezig Fractie VOOR TEGEN

GBWP 9 8 GBWP v'

VVD 4 4 VVD v/

Lijst Linssen 4 4 Lijst Linssen v/

CDA 3 3 CDA

D66 3 3 D66

BSD 2 2 BSD v/

GroenLinks 2 2 GroenLinks

PvdA 2 2 PvdA v'

SP 1 1 SP V

Steunpunt
BoZ 1 1 steunpunt

BoZ y

Fractie PUNT 1 1 Fractie PUNT

Fractie 11 1 1 Samen 0164 V

aantal 33 32

meerderheid 17 17

RESULTAAT : 21 11

aangenomen


