Schriftelijke vragen artikel 59 RvO Provinciale Staten Overijssel
Datum

: 21 juli 2020

Naam & fractie

: Annemieke Wissink - PvdA

Onderwerp

: Financieel toezicht gemeenten

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel
Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk
te beantwoorden:
De financiële situatie van Nederlandse gemeenten is onhoudbaar. Gemeenten zijn bij de
decentralisaties flink door het Rijk gekort, maar het uitvoeren van de overheidstaken op het gebied
van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen kost juist steeds meer
geld. Daarnaast wordt bezuinigd op het gemeentefonds. En daarbovenop zullen door verwachte
ombuigen van het gemeentefonds kleine en middelgrote gemeenten nog eens extra in de klem
komen. Hierbij zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis nog niet eens meegerekend.
Gemeenten worden financieel uitgewrongen. Dat heeft ernstige gevolgen voor wat inwoners van
hun lokale overheid mogen verwachten. Basisvoorzieningen als bibliotheken en sportvoorzieningen
dreigen te worden afgebroken. De gevolgen voor de leefbaarheid zijn enorm. (Zie voor meer info:
https://www.stoplokalebezuinigingen.nl/)
Ook in onze provincie hebben gemeenten het zwaar. Gedeputeerde Staten houden toezicht op de
financiële positie van Overijsselse gemeenten. In de Provinciale Statenvergadering van 2 juli jl. gaf GS
n.a.v. vragen van dhr. Eshuis aan bekend te zijn met deze problematiek. GS zei zich solidair te voelen
met gemeenten en samen met VNG en IPO mogelijkheden te onderzoeken om gemeenten te
ontlasten binnen de kaders van het financieel toezicht. De fractie van de PvdA heeft hierop de
volgende aanvullende vragen:
1. Kunt u ons al vertellen welke mogelijkheden u hebt om gemeenten te ontlasten binnen de
kaders van het financieel toezicht?
2. Wat doet u tot nu toe om gemeenten die het zwaar hebben te ondersteunen?
3. Landelijk lukt het één op de drie gemeenten niet hun begroting voor 2020 sluitend te
krijgen. Hoe zit dat in Overijssel?
4. De tekorten zijn met name ontstaan door Haags beleid. Deelt u de mening van de PvdA dat
daar ook de oplossing vandaan moet komen?
5. Deelt u onze opvatting dat het Rijk structureel meer geld aan de gemeenten beschikbaar zou
moeten stellen?
6. Deelt u onze mening dat het niet wenselijk is om van gemeenten te eisen dat zij belangrijke
lokale voorzieningen kapot bezuinigen om hun begroting langjarig sluitend te krijgen?
7. Stel dat het Rijk niet met een structurele oplossing komt. Bent u dan bereid uw
toezichthoudende rol op dit punt op te schorten? Wat zouden daarvan de consequenties
zijn?

