MOTIE
Ombuigingen in de domeinen
De Gemeenteraad van Meerssen in vergadering bijeen op donderdag 9 juli 2020;
Kennisgenomen van:
-

De kadernota 2021-2024, inclusief addendum;

Constaterende dat:
-

De gemeente Meerssen de komende jaren voor financiële uitdagingen staat;

-

Deze uitdaging vooral zijn oorzaak heeft in de steeds grotere uitgaven in het
Sociaal Domein (vooral op het gebied van WMO/Jeugd);

-

Blijkens de jaarrekening 2019 de Gemeente Meerssen ruim 9 ton bijlegt over
dat jaar voor wat betreft het Sociaal Domein;

-

Het Sociaal Domein verreweg het grootste deel van onze begroting beslaat;

-

Er al eerder door de Raad is uitgesproken dat niemand van onze burgers in
Meerssen door het ijs mag zakken;

-

Rekening houdende met dit uitgangspunt, en de financiële uitdaging die er
ligt, wel ombuigingen binnen het Sociaal Domein gerealiseerd moeten worden;

-

De gemeente Meerssen lang niet als enige gemeente in den lande en regio met
deze uitdaging geconfronteerd wordt;

-

Binnen het Sociaal Domein reeds intensief wordt samengewerkt met gemeente
Maastricht en deze met de inzet van extern Bureau KPMG miljoenen euro’s
aan ombuigingen gaat realiseren binnen het Sociaal Domein;

-

Het College in de kadernota geen concrete ombuigingsvoorstellen binnen het
Sociaal Domein ziet, maar vooral koerst op een verhoging van de OZB of
schermt - zonder dat de Raad zich daarover heeft uitgesproken - met een
gemeentelijke herindeling;

-

Bij de begroting van 2020 e.v. al door (een meerderheid van de) Raad is
besloten om de OZB de komende jaren tot 2023 met ruim 18% te verhogen;

-

Het voor de Gemeenteraad moeilijk is om inzichtelijk te krijgen waar
ombuigingen mogelijk zijn binnen het Sociaal Domein, en bij het College de
primaire verantwoordelijkheid ligt om de Raad daartoe in positie te brengen;

-

Gedeputeerde Dritty onze Raad op 7 juli 2020 heel goed duidelijk heeft
gemaakt dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden, en welke
mogelijkheden en onmogelijkheden daartoe zijn;

Overwegende dat:
-

Er op provinciaal- en rijksniveau diverse lobby’s lopende zijn om gemeenten
via het gemeentefonds meer te compenseren voor de uitvoeringstaken in het
Sociaal Domein (WMO/Jeugd);

-

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de mogelijkheden bespreekt voor
Gemeenten om als gevolg van de Corona crisis de begroting later in te dienen;

-

De behandeling van de kadernota niet de geëigende plek is om, mede gelet op
het in gang gezette proces regie-organisatie, een discussie te entameren of
besluiten te nemen over herindeling;

-

Het uitgangspunt van het kabinet is dat herindelingen van onderop tot stand
komen, en er daarbij onder de bevolking voldoende draagvlak moet zijn, maar
de burgers van onze Gemeente hierin - ondanks een drietal voorstellen van
Lokaal DNA daartoe - nog steeds niet geraadpleegd zijn;

Draagt het College op om:
1.

Alle mogelijke ombuigingen voor de gemeente Meerssen binnen alle
domeinen inzichtelijk te maken, en in dat kader goed te kijken wat er
geleerd kan worden van de reeds opgeleverde KPMG-rapportage van
Maastricht;

2.

Deze ombuigingsvoorstellen uiterlijk begin september 2020 voor te
leggen aan de Raad;

En gaat over tot de orde van de dag;

Aldus getekend namens de fractie Lokaal DNA,

B. Molling, fractievoorzitter

