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Motie: Aanpassen trap-op-trap-af systematiek 

 
De Gemeenteraad van Beverwijk, in vergadering bijeen op 6/7 november 2019 

 
 
 
Constaterende dat: 
 

• Het Rijk een budget beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van de Wet verplichte GGZ per 2020. 
Het voor de gemeente Beverwijk nog onduidelijk is of het budget kostendekkend is voor de uitvoering 
van de nieuwe taken; 

• Per 2019 de inkomensafhankelijke bijdragesystematiek in de Wmo 2015 is vervangen door een 
abonnementstarief. Door de gemeente Beverwijk wordt ten gevolge hiervan voorzien dat in het jaar 
2020 meer budget nodig is voor de uitvoering van de Wmo; 

• Sprake is van onderuitputting van de uitgaven van het Rijk en daardoor minder geld gestort wordt door 
het Rijk in het Gemeentefonds dan eerder geraamd is; 

• Landelijk het accres daardoor naar beneden is bijgesteld van € 1,123 miljard in maart 2019 tot € 0,807 
miljard in mei 2019; 

• Ook de meerjarige accres-ontwikkeling over de periode 2019-2023 cumulatief terugvalt met € 0,456 
miljard t.g.v. een lagere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting; 

• Nog steeds het “trap op, trap af” principe gehanteerd wordt voor de jaarlijkse storting van het Rijk in 
het gemeentefonds, ook als er sprake is van onderuitputting; 

• Ook de voeding van het gemeentefonds uit het BTW Compensatiefonds lager is dan begroot; 

• De kadernota, na doorrekening van de meicirculaire, rekening houdt met in totaal € 0,9 miljoen minder 
storting uit het gemeentefonds in de periode 2020 tot en met 2023; 

• De Tweede Kamer een motie heeft aangenomen (Motie lid Özütok, d.d. juni 2019), die de regering 
verzoekt om samen met de gemeenten een onderzoek te laten uitvoeren naar hoe de negatieve 
financiële gevolgen van de trap-op-trap-af systematiek zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen.  

 
Overwegende dat:  
 

• In 2019 een Interbestuurlijk Programma is afgesproken tussen Rijk, IPO, Unie van Waterschappen en 
VNG; 

• De gemeenten in Nederland dus ook Beverwijk voor een grote maatschappelijke opgaven staan in het 
fysieke en sociale domein; 

• Daarom in 2018 is afgesproken dat daarvoor meer middelen beschikbaar komen voor het gemeente- 
en provinciefonds; 

• Dat gemeente erop moeten kunnen vertrouwen dat het Rijk dergelijke toezeggingen en afspraken 
nakomt; 

• Gemeenten meer opgaven krijgen in een veranderende samenleving met veel nieuwe maatschappelijke 
opgaven en met de invoering van nieuwe wetten zoals de Omgevingswet, daarvoor dus meer kosten 
moeten maken en daarvoor minder geld krijgen dan in 2018 is afgesproken; 

• Gemeenten daardoor moeite hebben om een effectieve, sluitende meerjarenbegroting op te stellen. 
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Vraagt het Rijk: 
 

• De bijdrage aan het gemeentefonds weer in overeenstemming te brengen met de verwachting en 
afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan; 

• Het trap-op-trap-af systeem zodanig aan te passen dat er minder grote en minder frequente 
schommelingen zijn in de Algemene Uitkering via het Gemeentefonds; 

• De bijdrage in het gemeentefonds voor het sociaal domein in overeenstemming te brengen met de 
uitgaven; 

• De extra kosten van de gemeenten in verband met in voering Omgevingswet voldoende te 
compenseren. 

 
Verzoekt het college om: 
 

• Een afschrift van deze motie te versturen naar de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties, aan alle fracties van de Tweede Kamer der Staten Generaal en aan de VNG. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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