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Betreft: Wens tot onderzoek stabieler gemeentefonds 

Geachte mevrouw Ollongren, 

Op 17 juli 2019 heeft de gemeente Culemborg u bericht over de volgens hen noodzakelijke aanpassing 
van de rekenmethode van het accres binnen het gemeentefonds. Wij steunen hun oproep van harte en 
spreken de wens uit dat u onderzoekt of een meer stabielere manier van verdelen binnen het 
gemeentefonds tot de mogelijkheden kan behoren. 

Ook onze gemeente heeft te maken met tegenvallende accressen en een onstabiel financieel beeld 
vanuit het gemeentefonds. De sinds vorig jaar afgesproken bredere basis van de 'trap op, trap af 
systematiek' heeft tot op heden helaas niet voor een stabieler fonds gezorgd. Wij zien deze tendens 
daarom met zorg tegemoet en ook wij ervaren de effecten daarvan nadrukkelijk. 

Het financieel gezond houden van onze gemeente zien wij als een uiterst belangrijke opgave. Stabiele 
inkomsten zijn voor ons van het allergrootste belang. Door te veel schommelingen kunnen wij lastig 
ramen en wordt het haast onmogelijk om een sluitende begroting op te stellen. Bezuinigingen staan dan 
voor de deur. Onze burgers en bedrijven zullen de gevolgen daarvan moeten dragen. Het is feitelijk niet 
uit te leggen dat doordat de rijksoverheid (door omstandigheden) minder investeert dit als gevolg van 
deze methodiek moet leiden tot extra financiële ingrepen. De (incidentele tegemoetkoming aan 
gemeenten als gevolg van ervaren tekorten op het sociaal domein worden in wezenlijke mate 
tenietgedaan door de neerwaartse bijstelling van het accres. Investeren in belangrijke maatschappelijke 
opgaven zoals zorg en klimaat wordt dan welhaast onmogelijk. 

Wij hebben de gemeente Culemborg op de hoogte gesteld van onze steun aan hun oproep. Vanuit onze 
gemeente komt het verzoek onderzoek te doen naar een stabi manier van verdelen waarbij 
schommelingen tot een minimum kunnen worden beperkt. D helpt nze gemeente structureel financieel 
gezond te houden. 
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