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Betreft: Raadsinformatiebrief gewenste aanpassing rekenmethode accres Gemeentefonds

Geachte raadsleden,
Alle gemeenten in Nederland hebben via de gemeenteraad op 17 juli 2019 een brief van de gemeente
Culemborg ontvangen over de noodzaak tot aanpassing van de rekenmethode van het accres (trap op,
trap af-systematiek). Zij vinden dat deze systematiek achterhaald is en vragen het Rijk via een brief aan
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om aanpassing. Als het goed gaat
met de economie is het niet te volgen dat gemeenten worden gekort omdat het Rijk minder geld uitgeeft.
Gemeentelijke ombuigingen zijn dan nodig, maar niet uit te leggen aan burgers. Culemborg wenst dat er
bij de herijking in 2021 met terugwerkende kracht rekening wordt gehouden met een meer realistische en
rechtvaardige manier van verdelen.
Ons college steunt deze motie van harte en heeft daarom zelf ook een brief aan BZK verzonden met de
boodschap het eens te zijn met de bevindingen van Culemborg en de wens uitgesproken een stabielere
manier van verdelen binnen het Gemeentefonds voor te staan. Deze brief en alle andere stukken zijn als
bijlage toegevoegd.
De VNG heeft bij de vaststelling van het Interbestuurlijk Programma (IBP) en de vertaling daarvan in de
tussentijdse maartcirculaire 2018 ingezet voor handhaven van de '(inmiddels bredere) trap op, trap afsystematiek' omdat het zou leiden tot een meer stabiel Gemeentefonds met forse positieve meerjariqe
accressen voor gemeenten. Inmiddels lopen die meerjarige accressen weer behoorlijk terug o.a. blijkend
uit de laatste circulaires. Daarmee is de verwachting tot een meer stabiel Gemeentefonds echter niet
uitgekomen. Deze nadelige tendens zien we binnen Ridderkerk met zorg tegemoet als het gaat om het
financieel gezond houden van onze gemeente zonder ongewenste gevolgen voor onze burgers en
bedrijven.
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Wij gaan er vanuit u hierm ee voldoende te hebben geïnform eer .

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Rid
e burgemeester,

mw. A. Attema
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