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Onderwerp  

Lobbyactiviteiten West Betuwe richting Rijk vanwege financiële tekorten. 

 

Kennisnemen van 

De door West Betuwe ondernomen lobbyactiviteiten en afgegeven krachtige signalen richting het Rijk 

om (1) een herziening van het gemeentefonds gunstig(er) uit te laten pakken voor 

plattelandsgemeenten en (2) het Rijk extra middelen beschikbaar te laten stellen t.b.v. de kosten 

Sociaal Domein. 

 

Inleiding 

Per 1 januari 2021 zou een nieuwe verdeling van het gemeentefonds worden gehanteerd. Inmiddels is 

duidelijk dat de herverdeling is uitgesteld tot 1 januari 2022. De herverdeling geeft zorgen bij 

plattelandsgemeenten; gemeenten met een groot grondoppervlak en lage bevolkingsdichtheid. Deze 

gemeenten zouden namelijk een nadeelgemeente kunnen worden door een lagere uitkering vanuit het 

gemeentefonds, waarbij de huidige begroting al enorm onder druk staat. Deze herverdeling raakt West 

Betuwe als grote plattelandsgemeente direct.  

 

Tegelijkertijd kampt een groot deel van de Nederlandse gemeenten met tekorten op het Sociaal 

Domein. Bij de decentralisaties in 2015 zijn de taken weliswaar overgedragen aan de gemeenten, maar 

die overdracht ging wel gepaard met een flinke korting op het beschikbare bedrag. Een toename van 

zorg zonder beschikbare middelen heeft geleid tot tekorten in het Sociaal Domein. Ook in West 

Betuwe moeten pijnlijke keuzes in worden gemaakt.  

 

Beide ontwikkelingen (herverdeling gemeentefonds en tekorten sociaal domein) zijn voor gemeenten 

in Nederland aanleiding geweest om lobby’s te starten richting het Rijk en kenbaar te maken dat er een 

financiële noodsituatie dreigt te ontstaan voor gemeenten. West Betuwe is hier op aangehaakt en 

heeft deelgenomen aan de verschillende lobbyactiviteiten. In uw raadsvergadering van 30 juni jl. heeft 

uw raad de motie ‘Stop de lokale bezuinigingen’ unaniem aangenomen. Portefeuillehouder Stoop gaf 

toen mondeling reeds aan de motie als een adhesiebetuiging te zien voor de reeds gestarte 

lobbyactiviteiten. 

 

Kernboodschap 

De gemeente West Betuwe heeft actief bijgedragen en deelgenomen aan de volgende 

lobbyactiviteiten: 

1. Er zijn brieven verstuurd aan de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken (BZK) over 

de grote financiële tekorten; 
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2. Er is een gesprek geweest tussen de P10 en het ministerie van BZK; 

3. Wethouder Van Manen heeft een pitch gemaakt voor de Tweede Kamer, geïnitieerd door de 

initiatiefgroep #gemeenteinnood (https://youtu.be/eFUGvXaMKqM) 

4. Er is een steunbetuiging gestuurd naar de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, 

Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas voor een open brief aan de VNG. 

5. Er is gehoor gegeven aan de oproep van VNG-Gelderland om de verstuurde brieven (vanuit 

West Betuwe aan de ministeries) met de VNG te delen. 

6. Naar aanleiding van de aangenomen motie ‘stop de lokale bezuinigingen’ is via Twitter een 

oproep geplaatst om de zorgen van de gemeente te delen via de sociale media. 

 

Daarnaast is vanuit de P10 reeds de aangekondigde motie “eerlijke financiële verhoudingen” 

ontvangen. De daaraan ten grondslag liggende resolutie is opgesteld door de belangenverenigingen 

G4, G40, M50 en P10 en zal ingediend worden bij het VNG-congres van 25 september aanstaande. 

West Betuwe zal deze (uiteraard) steunen. 

De overige moties zijn te raadplegen via de site van de VNG:  

https://vng.nl/brieven/tweede-pakket-en-totaaloverzicht-moties-alv-25-september-

2020?utm_medium=email  

 

Consequenties 

Vanuit de reeds gedane lobbyactiviteiten en gesteund door uw raadsbreed aangenomen motie ‘stop 

de lokale bezuinigingen’ zal het college, in de persoon van burgemeester Stoop, op het VNG-congres 

van 25 september stemmen voor de moties die het Rijk oproepen om de dreigende financiële 

noodsituatie op te lossen.  

 

Financiën 

- 

 

Communicatie 

Wij zullen u via de bekende middelen op de hoogte brengen van de uitkomsten van de stemmingen op 

het VNG-congres van 25 september. 

 

Vervolg 

- 

 

Bijlage(n) 

1. Brieven aan ministeries van Financiën en BZK; 

2. Verslag gesprek ministerie BZK en P10; 

3. Moties VNG congres: https://vng.nl/brieven/tweede-pakket-en-totaaloverzicht-moties-alv-25-

september-2020?utm_medium=email  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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