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Geachte heer, mevrouw,
Zoals u bekend worden de gemeentelijke taken reeds járen uitgebreid door overheveling I decentralisatie van voorheen
Provinciale en Rijkstaken, waarbij de overheveling vaak gepaard gaan met een korting op de daarvoor voorheen
beschikbare middelen van Rijk en/of Provincie.
Hierdoor worden de gemeenten feitelijk nog afhankelijker van de beschikbare Rijksmiddelen waardoor de beleidsvrijheid
wordt beperkt.
Door onder anderen de decentralisatie in het sociale domein, waarvan de complexiteit toeneemt, ontstaat een
toenemend tekort op de gemeentelijke middelen.
Deze situatie acht de gemeenteraad van Bergen op Zoom ongewenst en zij heeft daarom op 18 juni 2019 een motie
aangenomen; een afschrift van deze motie treft u bijgaand aan.
In de brief van de staatssecretaris van Financiën van 15 april 2019, met kenmerk 2019-0000062470 aan de leden van de
Tweede Kamer, wordt ingegaan op de bouwstenen voor een beter belastingstelsel.
Op bladzijde 8 van deze brief meldt de staatssecretaris dat een verschuiving naar een ruimer gemeentelijk
belastinggebied tot de mogelijkheden behoort.
De raad van de gemeente Bergen op Zoom kan deze passage in de brief van de staatssecretaris enkel van harte
onderschrijven, en zij doet dan ook een dringend beroep op u om te bevorderen dat deze verschuiving naar een ruimer
gemeentelijk belastinggebied ook daadwerkelijk in de komende járen plaats zal gaan vinden.
De raad van de gemeente Bergen op Zoom wacht de uitkomst van het opnieuw doordenken van de herziening van het
gemeentelijke belastinggebied, zoals dit eerder in 2015/2016 is opgesteld alsook uw advies en de besluitvorming
hierover, met belangstelling af.
Een afschrift van deze brief wordt gemaild aan de VNG en alle gemeenteraden in Nederland.
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De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 18 juni 2019, besprekende
R VB 19-0039 de jaarstukken 2018;
Overwegende dat:

de gemeentelijke taken reeds járen worden uitgebreid door overheveling/decentralisatie
van voorheen provinciale en rijkstaken;
deze overhevelingen/decentralisaties van taken veelal gepaard zijn gegaan met kortingen
op de daarvoor voorheen beschikbare rijks- en/of provinciale middelen;
de overhevelingen/decentralisaties feítelijk de financiële afhankelijkheid van
rijksmiddelen vergroten;
er bij de overhevelingen, decentralisaties wel een zekere mate van beleidsvrijheid is
verleend maar de beschikbaar gestelde middelen vanuit het rijk inflexibel c.q. beperkt
zijn;
de maatschappelijke ontwikkelingen zoals o.a. vergrijzing en complexiteit van de
jeugdproblematiek de druk op de beschikbaarheid van middelen doen toenemen, met
toenemende tekorten tot gevolg;
er grote verschillen zijn in de financieringswijze van de decentrale overheden;
Nederlandse gemeenten en provincies grotendeels financieel afhankelijk zijn van via het
gemeente- en prov inciefonds door het Rijk beschikbaar gestelde middelen;
de Nederlandse waterschappen bijna geheel door eigen belastingen, heffingen in hun
financieringsbehoefte voorzien;
het elders in de Europese ľnie gebruikelijk is dat gemeentelijke overheden grotendeels
door eigen belastingheffing in staat worden gesteld hun beleid en taken zelf te financieren;
het past in een modem democratisch systeem dat bestuurders die beleid
formuleren, vaststellen ook verantwoordelijkheid dragen voor de financiering daarvan;
het optreden van toenemende tekorten op wat recent nog rijkstaken waren keer op keer tot
een beroep leidt op de landelijke overheid;
een beroep dat de ongewenste afhankelijkheid van gemeenten aan rijksmiddelen
bestendigt:
het bij beleidsvrijheid en taken hoort om de bevoegdheid zelf de financiering daarvan te
regelen.

Verzoekt het college om:

1. geëigende stappen te ondernemen naar de rijksoverheid, eventueel via de VNG, om te
komen tot een verandering van het huidige financieringsstelsel van gemeenten via het
gemeentefonds middels een uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied. Waarbij in
de uitvoering daarvan rijksbelastingen irr evenredigheid da-lemisg/W
i-e dct^a.u\
2. de motie in afschrift te sturen aan de Tweede Kamer, aan de VNG, alsmede aan alle
gemeenten in Nederland;
3. de gemeenteraad vóór 1 januari 2020 te rapporteren over de uitvoering van deze motie.
en gaat over tot de orde van de dag
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