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Motie behoud basisvoorzieningen
11 november 2020
Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;
Constaterende dat
- de gemeente Stadskanaal een structureel financieel tekort heeft, omdat de kosten voor onder andere jeugdzorg
en de werkvoorziening structureel hoger zijn dan wat de gemeente hiervoor krijgt;
- ook andere Groningse gemeenten erg veel moeite hebben om een structureel sluitende begroting vast te stellen;
- gemeenten daardoor gedwongen worden om te kiezen tussen het bieden van noodzakelijke zorg of het in stand
houden van basisvoorzieningen zoals bibliotheken en zwembaden.
Overwegende dat
- het tekort wordt veroorzaakt doordat de bijdrage van het Rijk niet in verhouding staat tot de daadwerkelijke
kosten die deze gemeenten moeten maken;
- basisvoorzieningen van groot belang zijn voor de leefbaarheid en dat basisvoorzieningen die eenmaal verdwenen
zijn, niet meer zullen terugkomen;
- de zorgelijke financiële positie van gemeenten ook andere beleidsterreinen van de provincie, zoals economie en
werkgelegenheid, kan raken.
Provinciale Staten spreken hun mening uit
- dat het probleem van deze gemeenten bij de kern moet worden aangepakt door een passende Rijksbijdrage voor
verantwoordelijkheden in het sociale domein;
- en dat gemeenten niet voor de onmogelijke keuze gesteld moeten worden om basisvoorzieningen in hun
gemeente kapot te bezuinigen;
- dat het onwenselijk is als door de beperkte financiële ruimte van gemeenten ook op andere beleidsterreinen de
gezamenlijke inzet van gemeenten en provincie onder druk komt te staan.
En verzoeken het College om deze motie onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer, de minister van
Binnenlandse Zaken, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Groningse gemeenten.
En gaan over tot de orde van de dag.
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