
  

 
 

  

 
 

Motie begrotingsevenwicht 
De raad van de gemeente Papendrecht, in vergadering bijeen op 7 november 2019, 
 
Constaterende dat: 
 gemeenten conform de gemeentewet, art. 203, een – meerjarig – structureel en reëel begrotingsevenwicht 

horen te hebben en door de Provincie hierop worden gecontroleerd; 
 de Provincie een gemeente onder preventief toezicht en/of repressief toezicht kan plaatsen wanneer er geen 

begrotingsevenwicht c.q. zicht op een begrotingsevenwicht is; 
 dat de inkomsten van de gemeente Papendrecht, net als bij andere gemeenten, gevormd worden door de 

middelen uit het Gemeentefonds, door heffingen en door lokale belastingen; 
 de Gemeente Papendrecht een bezuinigingsopgave heeft oplopend tot enkele miljoenen, onder meer door 

tekorten op het sociale domein en een dalend accres; 
 het Rijk in 2018 een begrotingsoverschot had van 11 miljard euro; 
 het Rijk de zogenaamde trap-op-trap-af systematiek hanteert, waardoor, bij dalende uitgaven inclusief 

incidentele uitgaven op rijksniveau, gemeenten een lagere bijdrage uit het Gemeentefonds ontvangen; 
 
Overwegende dat: 
 door incidentele onderuitputting van middelen op rijksniveau en de overdracht van zorgtaken gekoppeld aan 

bezuinigingsdoelstellingen de gemeenten jaar in jaar uit geconfronteerd worden met minder middelen voor 
meer taken; 

 het goed zou zijn als het Rijk meer aandacht zou hebben voor de noodzaak tot structurele oplossingen, zodat 
de gemeente haar financiën kan sturen naar een structureel en reëel evenwicht; 

 het voor de gemeente nauwelijks meer uit te leggen is aan haar inwoners hoe het financieel en fiscaal 
systeem werkt bij de gezamenlijke overheden, die toch zeker in de ogen van de burgers voor een en hetzelfde 
systeem staan; 

 
Roept het Rijk op: 
 een structureel en voorspelbaar financieel beleid te voeren naar de gemeenten toe; 
 de bezuinigingen die opgelegd zijn bij de decentralisatie van het sociaal domein te evalueren; 
 
Roept alle politieke partijen in de Tweede Kamer op: 
 om oog en oor te hebben voor de financiële problemen van gemeenten, (mede) ontstaan door de 

decentralisatie van de zorgtaken en de trap-op-trap-af systematiek; 
 
Verzoekt het college: 
 om deze motie onder de aandacht te brengen van de Nederlandse Regering en alle politieke partijen in de 

Tweede Kamer; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De fracties van OP, GroenLinks, PAB en CDA. 


