
 

 

 

 

Onderwerp:  Schriftelijke vragen over de gevolgen van rijksbeleid voor de gemeentebegroting 

Datum: 11 maart 2020 

 

 

 

Geacht college, 

 

Op grond van artikel 35 van het regelement van orde van de raad hebben wij de volgende vragen over 

de gevolgen van het rijksbeleid voor de gemeentebegroting.  

 

Inleiding 
Het Rijk heeft veel taken overgeheveld naar de gemeenten. Opvallend is dat er minder middelen ter 
beschikking worden gesteld aan de gemeenten voor de uitvoering van de taken. Daarnaast is er met 
de taakoverdracht ook sprake van een risico-overdracht omdat de gemeente dergelijke hulpvragen 
niet kan weigeren. Deze risico’s kunnen door een gemeente nauwelijks worden opgevangen. 

Het CDA ziet de trend dat de beschikbare middelen van gemeenten steeds meer naar het sociale 
domein verschuiven en dat dit ten koste gaat van andere gemeentelijke taken. Dit heeft consequenties 
voor de leefbaarheid voor de inwoners van Dinkelland. 

In opdracht van de Enschedese Rekeningen Commissie heeft de Radboud Universiteit Nijmegen 
(RUN) een rekenmodel ontwikkeld1. Dit model maakt duidelijk welke tekorten op de begroting van de 
gemeente het gevolg zijn van rijksbeleid en van gemeentelijk beleid. Dit analysemodel is aan 
gemeenten ter beschikking gesteld.  

Uitwerking van dit model voor en door de gemeente Dinkelland zou duidelijk kunnen maken of en in 
hoeverre de gemeente beknot wordt in de mogelijkheden om eigen beleid te voeren. 

Vragen 

De CDA-fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:  

1. In hoeverre is het college bereid dit rekenmodel uit te voeren? 

a. Zo ja: op welke termijn wordt dit onderzoek uitgevoerd? 

b. Zo nee: waarom niet? 

2. Is het college bereid de resultaten van dit onderzoek te delen met de gemeenteraad? 

 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de CDA fractie 

 

Edo van Bree 

                                                
1 Binnenlands Bestuur. (2020). Raad Enschede roept op tot landelijke revolte. Opgehaald van 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/raad-enschede-roept-op-tot-landelijke-revolte.12566711.lynkx 
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