Gemeen(te)goed nieuwsbrief

Financiële gevolgen Regeerakkoord bevatten nog veel open eindjes voor gemeenten
Het Regeerakkoord heeft op veel beleidsterreinen grote gevolgen voor gemeenten. Vooral met
betrekking tot het sociale domein zullen gemeenten er omvangrijke taken bij krijgen. De vraag is of dit
gepaard gaat met voldoende middelen. Niet voor niets heeft de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) gewezen op de consequenties van de oude én nieuwe bezuinigingsmaatregelen
van het Rijk voor de financiële armslag van gemeenten.
Een aantal punten in het Regeerakkoord heeft direct gevolgen voor de algemene uitkering uit het
Gemeentefonds. De precieze effecten (per saldo) zijn echter niet altijd helder.
Zo vindt er bijvoorbeeld een uitname plaats uit het Gemeentefonds van € 256 miljoen uit de middelen
die in de verdeling toegerekend worden aan onderwijshuisvesting. Momenteel is een wetswijziging in
voorbereiding voor de overheveling van het buitenonderhoud van het Primair Onderwijs. Het streven
is invoering van de wet per 1 januari 2014. Gemeenten geven echter gezamenlijk minder uit aan
onderwijshuisvesting dan de gemeenten ontvangen uit het Gemeentefonds. Overigens is het niet
helemaal duidelijk of de uitname van de genoemde € 256 miljoen direct betrekking heeft op de
overheveling van het buitenonderhoud of dat het de bedoeling is dat deze bovenop een uitname in
verband met de overheveling komt.
Een ander opvallend punt in het Regeerakkoord is het plan van het kabinet om het BTW
Compensatiefonds (BCF) met ingang van 2015 af te schaffen. De uitgaven uit het BCF worden met
een structurele korting van € 550 miljoen teruggestort in het Gemeentefonds en Provinciefonds in
2015. Het schijnt echter de bedoeling te zijn dat gemeenten al met ingang van 2014 geen beroep
meer kunnen doen op het BCF. Als deze veronderstelling correct is, betekent dit dat gemeenten
volgens een inschatting van de VNG met een tekort in hun exploitatie van circa € 2,5 miljard worden
geconfronteerd.
In het Regeerakkoord wordt er ook van uitgegaan dat kostenbesparingen mogelijk zijn door
gemeenten samen te voegen. Deze besparingen komen echter niet ten goede aan de gemeenten die
de besparingen moeten realiseren maar worden afgeroomd door een structurele korting op het
Gemeentefonds. De VNG noemt een structureel effect van € 975 miljoen.
Al met al bevat het Regeerakkoord nog veel open eindjes voor de gemeenten. Meer informatie over
de gevolgen van het Regeerakkoord voor gemeenten is onder meer te vinden op de website van de
VNG:
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/nieuws/gevolgen-regeerakkoord-voorgemeentefinancien

