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Naar aanleiding van Normeringssystematiek Gemeentefonds

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 18 februari
2020,

Kennis genomen hebbend van:
4 De normeringssystematiek van het gemeentefonds, die werkt volgens het trap 

op, trap af-mechanisme;
4 Het feit dat de ontwikkeling van het gemeentefonds volgens dat systeem gelijk 

is aan de ontwikkeling van de uitgaven van het Rijk;
4 De schommelingen die het gemeentefonds de afgelopen jaren heeft laten zien, 

worden veroorzaakt doordat gedurende het jaar blijkt dat het Rijk minder geld 
uitgeeft dan begroot;

Overwegende dat:
4 De schommelingen in de uitgaven van het Rijk voor de gemeente Veldhoven in 

de laatste bestuursrapportage van december jl. hebben geleid tot een 
negatieve bijstelling van 311.000 euro over 2019;

4 Dit ook al in de 3e kwartaalrapportage van 2018 speelde, toen de uitkering van 
het gemeentefonds door dezelfde reden een negatieve bijstelling van 629.000 
euro over 2018 kende;

4 De meerjarenbegroting van een gemeente volgens artikel 203 van de 
Gemeentewet structureel en reëel in evenwicht moet zijn;

4 De neerwaartse bijstelling van het gemeentefonds (door de
normeringssystematiek zoals die nu is ingericht), niet bijdraagt aan het 
bereiken van dit reële en structurele evenwicht;

4 Veldhoven daarbij te kampen heeft met meerdere financiële uitdagingen 
waaronder het sociaal domein, die de begroting verder onder druk zetten;

4 De neerwaartse bijstelling van het gemeentefonds de begroting nog verder 
onder druk zet;

Verzoekt het college:
1. Er bij het Rijk op aan te dringen de normeringssystematiek dusdanig aan te 

passen dat negatieve bijstellingen van het gemeentefonds gedurende het 
begrotingsjaar niet meer voorkomen. Daarmee worden de toch al onder druk 
staande gemeentefinanciën niet verder belast;

2. Een afschrift van deze motie naar de VNG en het ministerie van Binnenlandse 
Zaken te sturen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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