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Renkum, 21 juni 2020
Geacht Tweede Kamerlid, beste mevrouw/meneer,
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn de lokale partijen meer aanwezig
dan ooit. Dit komt deels doordat inwoners steeds vaker op hun eigen manier invloed
willen uitoefenen en teleurgesteld zijn in de landelijke politiek. De lokale partijen
bezitten momenteel samen ook veruit de meeste zetels: zo’n 35%, in de gemeente
Renkum is dat ruim 30%, een stijging van 4 %.
Als deze trend blijft doorzetten, hetgeen aannemelijk is, hebben de landelijke partijen
steeds minder directe lijnen met de lokale politiek en weten zij daardoor minder goed
wat er speelt in de verschillende gemeenten. Om de steeds groter wordende gemeentelijke verantwoordelijkheden waar te kunnen maken is het noodzakelijk dat gemeenten voldoende financiële armslag hebben. In artikel 108 Gemeentewet is vastgelegd
dat wanneer het Rijk taken in medebewind aan gemeenten oplegt, het Rijk voor
financiële vergoeding moet zorgen. Helaas is de werkelijkheid anders. Een gemeente
wordt steeds meer een uitvoeringsorgaan van het Rijk met taken, die meer geld kosten
dan van het Rijk ontvangen wordt. Anderen de rekening van het eigen beleid laten
betalen is nog net geen flessentrekkerij, maar het komt er wel dichtbij.
In ons land hebben we een gedecentraliseerde eenheidsstaat met gemeenten, die
zelfstandige bevoegdheden hebben. Deze moeten financieel wel te bekostigen zijn.
Natuurlijk hoort een gemeente zelf ook een verantwoord financieel beleid te voeren
en zorgvuldig met de geldmiddelen om te gaan. Echter wanneer het Rijk van alles en
nog wat eist is het wel erg makkelijk om de rekening bij een gemeente neer te leggen.
Ook Renkum heeft de nodige bezuinigingen moeten invoeren om rond te komen.
Wanneer de eigen reserves uitgeput beginnen te raken, voorzieningen en subsidies
geschrapt moeten worden en de lokale belastingen niet meer in verhouding staan tot
de geboden dienstverlening dan houdt het een keer op. Er valt dan nog nauwelijks
lokaal beleid te voeren.
Elke bestuurslaag is verplicht uitvoering te geven aan regelgeving van de centrale overheid, ook wel medebewind genoemd. Maar daar horen wel voldoende geldmiddelen
bij om als gemeente te kunnen blijven functioneren. Het subsidiariteitsbeginsel, dat
hogere instanties niet iets moeten doen wat door lagere instanties kan worden
afgehandeld, is amper of niet meer uit te voeren en de hedendaagse stijl om van
onderaf aan beleid met inwoners te ontwikkelen krijgt te weinig inhoud. Daarmee
komen ook democratiseringsprocessen in gevaar. Met het huidige financiële beleid
van de rijksoverheid en regelgeving lijken gemeenten geen bestaansrecht meer te
hebben. Dit alles kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
z.o.z.

1.
Wij vragen u nu eenmalig om een proportionele financiële injectie op basis van
bijvoorbeeld het inwoneraantal per gemeente. Op 1 januari 2020 leefden er in ons
land 17.408.573 inwoners (12% meer dan het jaar ervoor). Het Rijk heeft de laatste
jaren enorme begrotingsoverschotten. Alleen al in 2019 ontving de overheid in de
eerste helft van 2019 bijna 14 miljard euro meer dan het uitgaf. De tussenstand van
het overheidssaldo op jaarbasis, gemeten vanaf het derde kwartaal van 2018 tot en
met het tweede kwartaal van 2019, komt daarmee uit op 1,8 procent van het bbp
(totale omzet van bedrijven en overheid min de inkoopwaarde van goederen en
diensten). Wanneer je 14 miljard zou verdelen over het aantal inwoners van Nederland
dan kom je uit op 804,20 euro p.p. Is het geen prima tegemoetkomingsgebaar om
bijvoorbeeld eenmalig 25% van het betreffende rijksbegrotingsoverschot uit te keren
aan gemeenten? Voor de gemeente Renkum zou dat betekenen: 25% van 804,20 x
31.436 (aantal inwoners per 1 januari 2020) = 6.320.207,80 euro.
2.
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg
aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben de gemeenten
overgenomen van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. Wij willen een
herziening van de jaarlijks uitkering via het gemeentefonds c.q. een verantwoorde
structurele tegemoetkoming van het Rijk in relatie tot de huidige nadelige financiële
effecten voor gemeenten m.b.t. de gedecentraliseerde taken. Lost u het probleem op?
3.
Hoewel de wet geen politieke partijen kent en spreekt van volksvertegenwoordigers
zijn voor het goed functioneren van een representatieve democratie politieke partijen
erg belangrijk. Omdat de partijen zelf maar een beperkte bron van inkomsten hebben
ontvangen ze subsidie van de rijksoverheid. Alleen partijen die aan de laatst gehouden
Tweede en Eerste Kamerverkiezingen hebben deelgenomen en die daarbij één of meer
zetels hebben behaald, komen voor deze rijkssubsidie in aanmerking. Als lokale partij
ervaren we dit als oneerlijk, immers van deze rijksgelden profiteren bijv. in de sfeer van
uitgaven aan reclame etc., alle geledingen van de landelijke partijen. Bent u bereid
lokale partijen op de een of andere manier ook financieel te steunen? Zo nee,
waarom niet, zo ja, hoe dan?
4.
Wij zoeken een kamerlid, die kan denken in dwarsverbanden, aandacht heeft voor
landschap en historie en belangstelling weet op te brengen in wat mensen beweegt.
Wij organiseren voor haar/hem een werkbezoek en een fietstocht in ons mooie
Renkum gelegen in een lieflijke omgeving op een nader overeen te komen datum. Wie
durft positief te reageren?
Reacties m.b.t. de aandachtspunten 1 t/m 3 kunnen
ook per fractie beantwoord worden. In afwachting,
namens de Partij Renkumse Dorpen, fractievoorzitter
John Bartels

