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Een onderzoek naar de visie van de verantwoordelijke
gemeentebestuurders ten aanzien van het landelijk en
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‘Het ideaal is niets anders dan de waarheid op een
afstand’
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Point of no return in zicht bij portefeuillehouders Financiën
gemeenten
Uit een uitgebreid onderzoek onder alle portefeuillehouders gemeente Financiën blijkt dat
32% van de gemeentelijke portefeuillehouders verwacht dat er een moment komt, waarop
men de taakstellingen van het rijk niet meer wil uitvoeren. 37% denkt dat dit punt niet
bereikt zal worden en 31% weet het niet. 20% van de portefeuillehouders zegt dat er een
punt komt, waarop de bezuinigingen niet meer verantwoord kunnen worden ten opzichte
van de burger. 26% antwoordt hierop dat dit nog niet is aangebroken, maar sluiten dit
moment niet uit. 35% verwacht dat dit punt niet bereikt zal worden en gaat ervan uit dat
men erin slaagt om de doorgevoerde bezuinigingen richting burger te kunnen
verantwoorden.
Dit blijkt uit een representatief onderzoek van onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl,
uitgevoerd op verzoek van NRC Handelsblad onder alle portefeuillehouders Financiën van de
gemeenten. Van de 418 gemeenteportefeuillehouders deed ruim één derde van de
verantwoordelijke bestuurders mee aan het onderzoek.
Cultuur en maatschappelijke voorzieningen zakken als eerste door het ijs
Nu de bezuinigingen van het kabinet tot minder geld leidt voor gemeentelijke taken
verwachten de gemeenteportefeuillehouders Financiën dat vooral cultuur en
maatschappelijke voorzieningen (34%) als eerste door het ijs zakken. De taken op het gebied
van sociale zaken (WMO) worden door 30% van de portefeuillehouders als tweede
genoemd. Ook het beheer van gebouwen, riool, groen, wegen staat volgens 19% van de
gemeentelijke vertegenwoordigers onder druk. Opmerkelijk is dat de sport en het
verenigingsleven vrijwel niet genoemd wordt in deze categorie (1%).
Terughoudendheid bij lokale belastingen
Ondanks de Rijksbezuinigingen voert drie kwart van de portefeuillehouders Financiën van de
gemeenten in Nederland in 2012 een terughoudend tarievenbeleid voor de gemeentelijke
belastingen. 39 % van de gemeente zal de belastinginkomsten minder laten stijgen dan de
inflatie. In 26 % van de gemeenten blijven de inkomsten van de gemeentelijke belastingen
gelijk. 11% van de gemeenten voert een belastingdaling door. Daarentegen zal 24% van de
gemeenten de belastinginkomsten meer verhogen dan de inflatie.
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93% van de gemeentelijke portefeuillehouders financiën heeft voor 2012 een sluitende
gemeentebegroting aan de gemeenteraad aangeboden.
Decentralisatie van beleid vraagt om extra belastingruimte
De portefeuillehouders financiën die kiezen voor belastingstijging motiveren dit voor de helft
vanuit de gedachte dat waar het kabinet kiest voor decentralisatie van beleid daar één op
één ook verruiming van het belastinggebied aan gekoppeld moet worden. In NoordNederland is zelfs sprake van een aandeel van 73%.
Een kwart van de portefeuillehouders Financiën wil in de komende jaren zelfstandiger
kunnen functioneren en vindt dat het kabinet door meer belastingruimte te bieden, de
gemeenten minder afhankelijk dient te maken van bemoeienis van het rijk.
Gemeenten verwachten forse daling in gemeentefonds
Zonder daarbij de decentralisatie te beschouwen, verwacht 75% van de verantwoordelijke
gemeentebestuurders een daling van het gemeentefonds. 43% spreekt over een daling van 0
tot 5%, 24% houdt het op 5% tot 10% en 8% houdt rekening met meer dan 10% daling.
17% van de portefeuillehouders financiën denkt dat de gemeentefondsuitkering in de
komende vijf jaar gelijk blijft. 8% is optimistisch en rekent op een stijging van het
gemeentefonds.
Geen snelle herverdeling van het gemeentefonds
De VNG heeft onlangs in november de minister van Binnenlandse Zaken geadviseerd te
wachten met een andere verdeling van het gemeentefonds tot na de
decentralisatieoperaties (2014). Aanleiding tot de herverdeling van het gemeentefonds is
dat er in de loop van de jaren scheefgroei is ontstaan tussen uitgaven en inkomsten. Uit het
onderzoek van OverheidinNederland.nl, in opdracht van NRC Handelsblad, blijkt dat 26% van
de gemeenten is voor een snelle herverdeling van het gemeentefonds. De gemeenten van
50.000 tot 75.000 inwoners scoren duidelijk hoger met 43%, de gemeenten van 25.00050.000 inwoners liggen ook boven het gemiddelde met 30%. Het zijn juist de grotere steden
die in overgrote meerderheid vinden dat uitstel van de herverdeling van het gemeentefonds
kan wachten tot 2014. 83% van de gemeenten van 75.000-100.000 inwoners is voorstander
van uitstel. Bij de gemeenten groter dan 100.000 inwoners is dit aandeel zelfs 88%.
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Meer geld naar krimpgebieden, minder naar groeigebieden
Meer dan de helft (53%) van de portefeuillehouders Financiën verwacht dat er in de
komende jaren bij de herverdeling van het gemeentefonds meer geld gaat naar
krimpgebieden en minder naar groeigemeenten. In Noord-Nederland is dit percentage zelfs
100 %, in Oost- Nederland 80%. In de Randstad bedraagt het aandeel duidelijk minder: 31%.
Alle gemeenten van 100.000 inwoners en meer verwachten dat de herverdeling een
eerlijkere en gemakkelijkere verdeling met zich mee brengt ten opzichte van de huidige
verdeling. Landelijk vindt 17% van de gemeenten dit.
14% van de portefeuillehouders verwacht dat er meer geld gaat naar de stad en minder naar
het platteland. Het grootste aandeel daarvan is geconcentreerd in de Randstad (20%) en in
het oosten van ons land (19%)
Herverdeling op basis van fysieke maatstaven
De gemeentelijke portefeuillehouders Financiën vinden in meerderheid (47%) het
belangrijkste dat de herverdeling van het gemeentefonds zal plaatsvinden op basis van
fysieke maatstaven zoals het aantal woningen, oppervlaktegegevens, bebouwingshoogte en
aantal kilometer (vaar-)wegen. 27% van de gemeentelijke vertegenwoordigers houdt sociale
maatstaven, zoals aantal inwoners, omvang etnische groepen, criminaliteit, werkelozen als
belangrijkste verdeelfactor aan.
Bezuinigingen hebben invloed op verhoudingen binnen de raad
22% van de portefeuillehouders Financiën is van mening dat door de bezuinigingen de
coalitie in hun gemeenten verder verwijderd is geraakt van de oppositie. Daarentegen merkt
16% van de portefeuillehouders op dat de bezuinigingen coalitie en oppositie dichter bij
elkaar heeft gebracht. Ruim 60 % geeft aan de bezuinigingen geen invloed hebben gehad op
de verhouding tussen oppositie en coalitie.

Schrappen in plaats van schaven
Als er te weinig geld is dan is de kaasschaafmethode steeds minder in zwang. 36% van de
portefeuillehouders ziet dit nog wel als hun prioritaire aanpak. Daarentegen spreekt 56% van
schrappen bij geldgebrek; het zich ontdoen van gemeentelijke taken.
Gemeenten compenseren bezuinigingen rijk beperkt
Gemeenten zijn in overgrote meerderheid (61%) niet bereid of in staat om de doorgevoerde
rijks-bezuinigingen te compenseren. Met name is dit het geval in de kleinere gemeenten
beneden de 75.000 inwoners.
4

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar opvattingen zoals die
leven binnen alle overheidslagen in Nederland.

www.OverheidinNederland.nl

T
PERSBERICHT
TOP-Onderzoek (5):
Een onderzoek naar de visie van de verantwoordelijke
gemeentebestuurders ten aanzien van het landelijk en
regionaal financieel beleid.

O

P

T(ransparant) O(verheids) P(anel)

Grotere gemeenten compenseren in meerderheid wel de bezuinigingen van het rijk. Dit
geldt voor 67% van de gemeenten van 50.000-75.000 en 75% voor de 100.000 plus
gemeenten.
Meerderheid gemeenten tevreden voor inzet partijgenoten in Den Haag
De gemeentelijke vertegenwoordigers zijn in meerderheid tevreden over de inzet van hun
partijgenoten om de bezuinigingen te beperken. 11% spreekt van ruim voldoende, 31% van
voldoende en 13% kwalificeert de inbreng van de partijgenoten als precies goed. Van de
gemeentelijke portefeuillehouders, die het vragenformulier hebben ingevuld is 31% lid van
de VVD, 19% van het CDA, 11% van de PvdA en 20% van de lokale partijen. Dit is een goede
afspiegeling van alle in functie zijnde portefeuillehouders financiën.
Gemeenten actiever op huizenmarkt
De portefeuillehouders Financiën vinden dat door inzet van financiële prikkels (9%)
vermindering van regelgeving (21%) of een combinatie van beide (25%) de gemeenten een
actievere rol moet gaan spelen om de malaise in de huizenmarkt te lijf te gaan. Bijna de helft
van de gemeenteportefeuillehouders (46%) vindt dat de gemeenten geen actieve rol in de
malaise op de huizenmarkt dient in te nemen.
Oud-minister Donner en het bestuursakkoord met de VNG
Een groot aandeel van de portefeuillehouders beoordeelt de wijze waarop oud-minister
Donner heeft geopereerd tijdens de onderhandelingen over het bestuursakkoord neutraal,
14 % noemt de handelwijze goed tot zeer goed. 30% spreekt van slecht, 11 % van zeer
slecht. De critici richten zich met name op het sociale akkoord (38%) en het behoud van de
eigenstandige financiële positie van de gemeenten (22%).
De economische crisis wordt onderschat
Bijna een kwart van de portefeuillehouders Financiën vindt ‘onderschatting’ het grootste
misverstand dat politici over de economische crisis hebben. Op de tweede plek van
misverstanden staat met 21 % het beeld dat politici invloed hebben op de crisis en daarvan
iets moeten vinden. Het derde misverstand (20%) dat politici hebben over de economische
crisis is, dat deze met louter overheidsingrijpen (bezuinigingen) en geld kan worden
opgelost.
30 december, OverheidinNederland.nl
Voor uitslagen van de enquête en meer informatie ga naar www.overheidinnederland.nl
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TOP-onderzoek
OverheidinNederland.nl maakt de overheid zichtbaar waar de overheid onzichtbaar blijkt te
zijn.
Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar
opvattingen zoals die leven binnen alle overheidslagen in Nederland. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het T(ransparant) O(verheids) P(anel). Het panel is samengesteld op basis van
alle gekozen en benoemde personen, die werkzaam zijn bij het Rijk, de Provincie, de
gemeenten en de Waterschappen. Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen
deelpopulaties bij het onderzoek worden betrokken.
Wilt u zelf ook onderzoek doen met betrekking tot opvattingen (groepen) van bestuurders
van alle onderscheiden overheidsgroepen (Rijk, provincie, gemeente en waterschap)?
Weet dat er meer mogelijk is, dan u denkt.

Contact
OverheidinNederland.nl
Het Communicatiehuis
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
info@overheidinnederland.nl
KvK-nummer 53887921
077-3987246
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