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Uw kenmerk

Bijlagen

Leden van de vaste Kamercommissie Binnenlandse

Zaken

Onderwerp

Oproep tot nakomen van interbestuurlijke afspraken

Geachte heer, mevrouw ,

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Al geruime tijd maken wij ons zorgen over de beleidsvrijheid en financiële positie van onszelf en

de gemeenten in Zuid-Holland. De financiering van (medebewinds)taken staat voor zowel

gemeenten als provincies al langer onder druk. In november 2019 en juni 2020 hebben wij de

problematiek hieromtrent via brieven bij het kabinet en uw Kamer onder de aandacht gebracht.

Op 2 maart jl. hebben we u het onderzoek naar de beleidsvrijheid en financiële positie van de

gemeenten in Zuid-Holland gestuurd, dat onze zorgen met data onderbouwde en bevestigde.

Deze zorgen zijn, ondanks enkele incidentele gelden vanuit het Rijk, nog niet weggenomen.

Op 5 oktober jl. werd u door demissionair minister Hoekstra geïnformeerd over de budgettaire

effecten van de genomen besluiten tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen1. Onderdeel

van de voorstellen is om extra middelen beschikbaar te stellen voor een aantal grote uitdagingen.

Het kabinet ziet deze middelen als een “aanvullend pakket” en is voornemens hierbij geen accres

voor het gemeente- en provinciefonds toe te passen en de “trap op, trap af” systematiek te

verlaten. We zijn van mening dat dit een verkeerd besluit is, omdat we vinden dat interbestuurlijke

afspraken nagekomen moeten worden.

Als gezamenlijke overheden hebben we meermaals de urgentie benoemd van transitie-opgaven

als klimaatadaptatie, energietransitie en de overgang naar een duurzame en circulaire economie,

bijvoorbeeld in ons aanbod “Krachtig groen herstel”. We hebben elkaar als overheden nodig bij

de realisatie van deze opgaven en daarbij zijn vertrouwen en evenwichtige interbestuurlijke

verhoudingen een randvoorwaarde. Het eenzijdig niet-nakomen van interbestuurlijke afspraken

past daar niet bij.

1
 Kamerstuk 35925 nr. 121

PZH-2021-787933760 dd. 14-10-2021

http://www.zuid-holland.nl


Ons kenmerk

 PZH-2021-787933760

2/2

Op 5 oktober heeft burgemeester Van Zanen, namens de gezamenlijke koepels VNG, IPO en

UvW, minister Hoekstra al met klem opgeroepen de normeringssystematiek alsnog toe te passen.

Wij onderschrijven deze oproep van harte. Het was goed om te zien dat uw Kamer veel aandacht

had voor de oproep van de decentrale gezamenlijke koepels.

Bij de Algemene Financiële Beschouwingen van 6 en 7 oktober bleek het demissionair kabinet

helaas niet voornemens te zijn van standpunt te veranderen en is de motie Van der Plas2 over

toepassing van de normeringssystematiek vooralsnog aangehouden. Wij willen u erop wijzen dat

de herziening van de normeringssystematiek op de onderhandelingstafel ligt voor het nieuwe

kabinet, met als inbreng het advies ‘toepassing normeringssystematiek’ van de Raad voor het

Openbaar Bestuur van 31 mei jl. Het past ons inziens niet om als demissionair kabinet hierop

vooruit te lopen.

Daarom roepen we u, met de begrotingsbehandeling van het ministerie van BZK in het

vooruitzicht, op om het demissionaire kabinet aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid voor

goede interbestuurlijke verhoudingen en het geven van het juiste voorbeeld door het naleven van

bestaande afspraken met decentrale overheden en door te acteren als één saamhorige overheid.

Concreet vragen we u uw budgetrecht te doen gelden en de normeringssystematiek “trap op trap

af” onverkort toe te passen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Afschrift aan: De minister van Financiën, de minister van BZK, Zuid-Hollandse gemeenten, VNG, IPO,

UWV, Provinciale Staten van Zuid-Holland.
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