
 

 

      
 

 

Motie ‘Herstel financiële basis van de gemeente’ 

 

 

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 7 juli 2021, besprekend de voor-

jaarsbrief. 

 

 

Constaterende  dat 

 

• Ook in 2021 de middelen die de gemeente Groningen krijgt voor het uitvoeren van taken die 

zijn overgedragen door de Rijksoverheid, volstrekt onvoldoende zijn. 

• Er her en der wel geld bijkomt, maar het uitgangspunt ‘betalen voor wat je overdraagt’ nog 

steeds totaal niet aan de orde is bij de rijksoverheid. 

• De gesprekken met de rijksoverheid en de ingezette lobby door de VNG en gemeenten tot nu 

toe  te weinig hebben opgeleverd. 

• De ALV van de VNG op 21 juni 2021 de motie ‘zonder geld geen gemeente’ aannam en  dit 

tot gevolg kan hebben dat gemeenten, bij uitblijven van fatsoenlijke financiering in 2022 ta-

ken gaan teruggeven aan de rijksoverheid. 

• Het teruggeven van taken onwenselijk is, maar noodzakelijk bij uitblijven van toereikende 

financiering. 

 

Overwegende dat 
 

• De gemeente Groningen ervoor kiest de tekorten die in de jeugdzorg en BUIG ontstaan aan 

te vullen om te voorkomen dat inwoners niet de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig 

hebben. 

• Dit gaat om tientallen miljoenen per jaar en dat dus een enorm beslag legt op de begroting en 

de ruimte voor de gemeente om te investeren in de gemeente en haar inwoners. 

• Er daarnaast ook nog forse indirecte (financiële) consequenties zijn voor de gemeente en haar 

inwoners door Rijksbeleid als de verhuurdersheffing, de participatiewet en het Gemeente-

fonds. 

 

 

Besluit  

 

• Aan te sluiten bij het initiatief ‘Raden in Verzet’. 

• Een brief naar de formateur te sturen met daarin de oproep aan formerende partijen om de 

financiele basis van gemeenten te herstellen. 



 

 

• Het college te verzoeken, samen met andere gemeenten, uit te werken welke taken bij uit-

blijvende structurele financiering in 2022 teruggegeven zouden kunnen worden aan het Rijk 

en de Raad hierover uiterlijk bij de begrotingsvaststelling 2022 te informeren. 

 
 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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