
M o t i e

De gemeenteraad van Neerijnen, in vergadering bijeen op 7 februari 2013.

Kennis genomen hebbend van het Onderhandelingsakkoord financiën decentrale overheden, 
en het voorstel van burgemeester en wethouders  van 11 december 2012 met de daarbij 
gevoegde drie bijlagen behandeld in de commissie bestuur op 23 januari 2013 onder nr.7.3;

overwegende dat:

- de regering een onderhandelingsakkoord is overeengekomen met VNG, IPO en UvW 
inzake de overheidsfinanciën;

- het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën (HOF) uitsluitend stuurt op het EMU-
saldo en daardoor de investeringsmogelijkheden van decentrale overheden beperkt, 
terwijl deze bij een sluitende begroting en met een gezonde vermogenspositie 
investeringen doen, die o.a. goed zijn voor het economisch herstel;

- het wetsvoorstel HOF de mogelijkheid geeft aan het Rijk om gemeenten, provincies en
waterschappen sancties op te leggen ook in die gevallen waarbij Nederland geen 
sanctie ondervindt van Europa;

- het wetsvoorstel inzake het verplicht schatkistbankieren inbreuk maakt op de 
autonomie van gemeenten, provincies en waterschappen en bovendien tot forse 
inkomensderving kan leiden vanwege lagere rentevergoedingen bij dezelfde 
beleggingsrisico’s;

- de wetsvoorstellen HOF en het verplicht schatkistbankieren nog in de Tweede en 
Eerste Kamer behandeld moet worden;

- het kabinet bereid is de voorgenomen afschaffing van het BTW-compensatiefonds 
(BCF) achterwege te laten, mits gemeenten en provincies hiervoor een hoge prijs 
betalen, te weten het accepteren van een structurele korting op het gemeente-en 
provinciefonds  van in totaal € 550 miljoen en tevens accepteren dat er een maximum 
aan de compensatie wordt gesteld: als dit maximum wordt overschreden komt er een 
extra korting op het gemeentefonds;  

- er nog een groot aantal decentralisaties aankomt die gepaard zullen gaan met grote 
financiële kortingen. Dit onderhandelaarsakkoord beperkt de ruimte voor gemeenten 
om deze decentralisaties goed uit te voeren.

Spreken als zijn mening uit:

- bezwaar te hebben tegen maatregelen of afspraken die een inbreuk zijn op de 
autonomie en de financiële huishouding van onze gemeente, en die inzet op 
economisch herstel en investeren in de toekomst van de gemeente Neerijnen nodeloos 
inperkt;

1

http://192.168.28.240/Website/Bestuur.nsf/c1256ada004d71c1c125687100431c7a/855da934f0de97f7c1256b190048a36c?OpenDocument


Verzoeken het college van burgemeester en wethouders:

- de mening van de gemeenteraad  aan het bestuur van de VNG, de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de leden van de Tweede Kamer   
kenbaar te maken en zich in te spannen om de wetsvoorstellen HOF en verplicht 
schatkistbankieren en de maximering op het BTW compensatiefonds in deze mate en 
vorm tegen te houden;

en gaan over tot de orde van de dag,

Namens de fractie van het CDA,

H.J. Verseijl,
fractievoorzitter.
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