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Onderwerp

Onderzoek naar financiële en beleidsvrije ruimte van
gemeenten in Zuid-Holland

Geachte mevrouw Ollongren,

Recent schreef u in uw brief over de Staat van het Bestuur: “Een goed functionerend openbaar
bestuur is voor iedereen van zeer groot belang, nu wellicht meer dan ooit.” De ernst van de
maatschappelijke crisis die het Corona-virus ons heeft gebracht vraagt het uiterste van ons
improviserend, communicerend en handelend vermogen. Niet alleen van ons als overheden, maar
ook van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Wij zijn u erkentelijk voor de
inzet die u pleegt om de decentrale overheden hierin te ondersteunen en we onderschrijven het
belang van een goed functionerend openbaar bestuur. Als hoeder van de kwaliteit van het
openbaar bestuur op ons grondgebied en vanuit onze rol als toezichthouder op de financiën van
de gemeenten dragen wij hier actief aan bij. Het is daarom dat wij u willen informeren over een, in
onze opdracht, door bureau Berenschot uitgevoerd onderzoek naar de financiële en beleidsvrije
ruimte van gemeenten in Zuid-Holland, en vragen wij uw aandacht voor de problematiek die daarin
Bezoekadres

naar voren komt.
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Al langere tijd worden de financiële problemen bij gemeenten ervaren en aangekaart
Aanleiding voor dit onderzoek zijn de zorgwekkende signalen die wij van onze gemeenten hebben

90, 385 en 386 stoppen
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op 25 juni 2020 een brief naar het kabinet verstuurd over de financiële situatie van onze gemeenten.

provinciehuis. Vanaf

In deze brief hebben wij onze zorgen geuit over deze financiële ontwikkeling en de beperkte
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mogelijkheden die gemeenten hebben om daar verbetering in aan te brengen. Dit wordt
grotendeels, maar niet uitsluitend, veroorzaakt door de structurele tekorten in het sociaal domein.
Zoals ook benoemd in onze brief hebben deze tekorten goeddeels een onvermijdelijk en structureel
karakter. De uitvoering van deze taken is immers vanuit medebewind in steeds strakkere
regelgeving verankerd, georganiseerd via deels opgelegde samenwerkingsverbanden en gestuurd
vanuit een groeiend volume. Wij hebben vorig jaar al waargenomen dat gemeenten deze tekorten
vaak alleen nog kunnen compenseren binnen de vrije ruimte die zij wél hebben, en dat betreft dan
hun autonome lokale taken en voorzieningen.

Diverse onderzoeken onderschrijven de problematiek, die ook in omvang verder toeneemt
Ten tijde van onze brief vorig jaar werd aangegeven dat er nog veel onzekerheid en onvoldoende
informatie was over de omvang van de structurele tekorten en benodigde middelen. Het is daarom
dat wij het onderzoeksbureau Berenschot gevraagd hebben om objectief en gebaseerd op feitelijke
informatie onze waarnemingen tegen het licht te houden. In de tussentijd zijn diverse
belangwekkende rapporten uitgebracht. Of het nu gaat om de structurele tekorten als gevolg van
de uitvoering van de jeugdzorg en het WMO-abonnementstarief, of de benodigde middelen voor
realisatie Klimaatakkoord en de invoering van de Omgevingswet, alle laten zien dat gemeenten
voor forse (financiële) uitdagingen staan.

De bevindingen uit het rapport van Berenschot onderschrijven niet alleen de door de provincie en
gemeenten genoemde waarnemingen, maar ook die uit uw Staat van het Bestuur 2020. In de
rapporten komt duidelijk het beeld naar voren dat een stapeling van meerdere factoren veroorzaakt
dat gemeenten steeds minder financiële en beleidsvrije ruimte hebben. De financiële situatie van
gemeenten is op dit moment al zorgelijk, en zal zonder ingrijpen alleen maar slechter worden.
De totale solvabiliteit van de gemeenten in Zuid-Holland is in de periode van 2010-2019 met ruim
17% afgenomen, en deze ontwikkeling zet dus door. Meer dan de helft van de Zuid-Hollandse
gemeenten lukt het niet om een structureel sluitende begroting of meerjarenraming vast te stellen.
Daarnaast blijkt uit het rapport van Berenschot dat een steeds groter deel van de gemeentelijke
begroting opgaat aan medebewindstaken waar gemeenten minder beleidsvrijheid hebben (van
44,4% in 2011 naar 61,5% in 2019). Binnen het sociaal domein blijkt bijvoorbeeld dat waar de
tekorten het grootst zijn (bij de jeugdzorg), de sturingsmogelijkheden juist het kleinst zijn. En deze
ruimte wordt niet alleen steeds verder beperkt door de financiële mogelijkheden, maar ook door
kaders vanuit het Rijk, jurisprudentie en de toenemende regionalisering.

Naast het uitblijven van structurele dekking voor de tekorten in het sociaal domein en de benodigde
middelen voor de grote transitieopgaven, ziet Berenschot een groot risico in een mogelijke
economische neergang als gevolg van de coronacrisis. In dat geval zal het aantal mensen met een
hulpvraag richting de gemeenten hoogstwaarschijnlijk stijgen. Mocht het om dezelfde aantallen
gaan als tijdens de financiële crisis in 2008 dan kan het tekort binnen het sociaal domein voor de
gemeenten in Zuid-Holland oplopen tot

€ 500 miljoen op jaarbasis.

Het Rijk is nu aan zet om de problemen structureel op te lossen
De diverse onderzoeken en de Staat van het Bestuur 2020 maken duidelijk dat de bestuurlijke
inrichting te maken heeft met twee structurele problemen:
-

Onvoldoende financieel evenwicht tussen de opgaven waar decentrale overheden voor
staan en de mate waarin zij financieel afhankelijk zijn van de rijksoverheid, respectievelijk
mogelijkheden hebben om zelf financieel bij te sturen;

-

Een disbalans tussen autonomie en medebewind, waarbij wij zien dat de grondwettelijke
betekenis van de autonomie van de decentrale overheden sterk vervaagt.

Alle decentrale overheden hebben steeds meer last van deze twee problemen die wij als provincie
Zuid-Holland en gemeenten niet zelf kunnen oplossen. Wij hebben het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en de Tweede Kamer hierbij nodig. Wij sluiten in dit opzicht aan bij

2/3

het pleidooi van de VNG en steunen uw overtuiging dat een betere toerusting van overheden
cruciaal is voor de verbondenheid met inwoners. Wij voegen daar graag aan toe dat dit cruciaal is
voor de leefbaarheid en vitaliteit van onze gemeenschappen en het welzijn van onze inwoners.

Wij vragen u met klem om deze problematiek met prioriteit onder de aandacht te brengen bij de
samenstelling en de start van het nieuwe kabinet. Het Rijk is aan zet om deze structurele problemen
structureel op te lossen. Dit vraagt om een integrale blik en oplossingen in de volle breedte omdat
het gaat om een stapeling van alle taken en opgaven waar we samen als Rijk en decentrale
overheden voor staan. Hier kan niet meer lang mee gewacht worden omdat bij ongewijzigd beleid
de problemen alleen maar zullen verergeren.

U kunt ons aan uw zijde vinden in het versterken van het openbaar bestuur. Wij hopen dat u, uw
eventuele opvolger en de nieuwe leden van de Tweede Kamer dit onderwerp voortvarend
oppakken. Zo zijn we beter in staat om de huidige en toekomstige uitdagingen samen het hoofd te
kunnen bieden. Wij zijn als provincie Zuid-Holland bereid om daar altijd constructief het gesprek
over aan te gaan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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