
       

   

  

                
MOTIE

 In te vullen door de voorzitter

Titel motie : Motie Vreemd aan de orde van de dag
Datum PS : woensdag 10 maart 2021
Onderwerp : Herijking Gemeentefonds

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 10 maart 2021;

Constaterende dat:

 er een fikse korting dreigt op de bijdrage vanuit het Gemeentefonds voor 9 van de 10 
Groninger gemeenten;

 de korting per jaar neerkomt op een bedrag tussen de € 30,00 per inwoner (Westerwolde) en 
€ 130,00 per inwoner (Oldambt)*;

 de bijdrage uit het Gemeentefonds een belangrijk onderdeel vormt van de gemeentelijke 
begrotingen;

 de gemeente Stadskanaal nu al geen sluitende begroting kan presenteren.

Overwegende dat:

 meerdere Groninger gemeenten worstelen met het maken van een sluitende begroting;
 een financiële tegemoetkoming achteraf, zoals minister Ollongren suggereerde, mosterd na 

de maaltijd is;
 Groninger gemeenten dit jaar forse verhogingen van gemeentelijke belastingen moeten 

doorvoeren om de begroting sluitend te krijgen; 
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 Groninger gemeenten het afgelopen jaar (jaren) al bezuinigd hebben op zaken als 
leefbaarheid, culturele instellingen, verenigingsleven en sport;

 inwoners van de provincie Groningen daardoor keihard geraakt worden, zowel financieel als 
in de leefbaarheid van hun omgeving;

 er daardoor een verschraling van de leefbaarheid dreigt.

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

 hun afkeuring te uiten over de plannen van het Rijk om het Gemeentefonds te herijken; 
 samen met de Vereniging Groninger Gemeenten zo snel mogelijk in verzet te komen tegen 

deze herijking. 

En gaat over tot de orde van de dag,

1. Bram Schmaal, Groninger Belang
2. Robert de Wit, CDA
3. Robert Pestman, Code Oranje
4. Johan ten Hoove, 50Plus
5. Ankie Voerman, Partij voor de Dieren
6. Dries Zwart, Partij voor het Noorden
7. Jan Hein Mastbroek, SP
8. Ton van Kesteren, PVV
9. Pascal Roemers, Partij van de Arbeid
10. Bart van der Werf, Forum voor Democratie
11. Henk Marquart Scholtz, Ons Groningen
12. Gerrit Jan Steenbergen, ChristenUnie
13. Nadja Siersema, GroenLinks

*)https://www.dvhn.nl/groningen/Zware-korting-gemeenten-Oost-Groningen-26470065.html 
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