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Samenvatting 
Meerdere gemeenten hebben de VNG gevraagd wat gemeenten kunnen doen om de gevolgen 
van de economische recessie minder ernstig te laten zijn. In deze Ledenbrief presenteren wij een 
gereedschapskist met instrumenten die gemeenten kunnen inzetten. Óf de gemeente 
instrumenten wil inzetten en welke dat dan zijn, bepaalt de gemeente –afhankelijk van de 
financiële situatie- uiteraard zelf. Wij hebben ons vooral gericht op maatregelen op de korte termijn 
die incidentele effecten op de financiële huishouding van gemeenten hebben. Het blijft van belang 
dat gemeenten in meerjarig perspectief een sluitende begroting houden.  
 
Om gemeenten zo goed mogelijk in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het herstel van de 
economie zou het Rijk een aantal randvoorwaarden moeten scheppen. Zo zou het Rijk niet 
moeten bezuinigen, zodat gemeenten verzekerd blijven van een substantieel accres, waarmee zij 
hun voorgenomen uitgaven op peil kunnen houden. Ook moet het Rijk een hoger gemeentelijk 
EMU-tekort toestaan. Het Rijk zou ook mogelijkheden moeten scheppen voor een gemeentelijke 
investeringsimpuls en de verplichtingen op het terrein van verantwoording en toezicht verder 
kunnen versoepelen.  
 
Gemeenten kunnen onder deze randvoorwaarden actief bijdragen aan het verbeteren van het 
economische klimaat als ze in 2009 en 2010 afzien van bezuinigingen en de reeds voorgenomen 
beleidsvoornemens ongewijzigd uitvoeren. Daarnaast kunnen gemeenten geplande investeringen 
naar voren halen, waarmee de bedrijvigheid in de particuliere sector vergroot kan worden. 
Gemeenten kunnen ook maatregelen treffen om ongewenste financiële effecten bij inwoners op te 
vangen.  
 
Tijdens het Overhedenoverleg op 2 februari a.s. vindt een eerste verkenning plaats hoe het Rijk, 
de gemeenten en de provincies in de huidige omstandigheden gezamenlijk kunnen optrekken.  
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
1. Inleiding  
Op 17 december 2008 hebben wij u een Ledenbrief (Lbr. 08/200 ECGF/U200802225) gestuurd 
over de mogelijke gevolgen van de economische recessie voor de financiën van gemeenten. Aan 
de orde zijn gekomen de mogelijke gevolgen voor het accres van het gemeentefonds, de eigen 
inkomsten van gemeenten en de gemeentelijke uitgaven. Sinds het verschijnen van de brief 
hebben meerdere gemeenten ons gevraagd of zij concreet iets kunnen doen om de gevolgen van 
deze economische crisis minder ernstig te laten zijn en wat dan gedaan kan worden.  De VNG 
heeft nagedacht over mogelijke acties en hierover onder meer gesproken met het Centraal 
Planbureau. Ook in de Commissie Gemeentefinanciën en in het Bestuur is hierover van 
gedachten gewisseld.  
 
Er is sprake van een sterk terugvallende vraag, waarmee de crisis een typisch Keynesiaans 
karakter heeft. Als oplossing voor deze situatie is het van groot belang dat de bestedingen op peil 
worden gehouden. Wat door de meeste economen vooral wordt afgeraden is dat de overheid gaat 
bezuinigen of minder gaat investeren. Op 2 februari a.s. vindt er tijdens het Overhedenoverleg een 
eerste verkenning plaats hoe Rijk, gemeenten en provincies gezamenlijk kunnen optrekken.  
 
Op welke wijze zouden gemeenten er aan kunnen bijdragen om de gevolgen van de economische 
crisis te beperken? In deze Ledenbrief presenteren wij een gereedschapskist met instrumenten 
waar gemeenten gebruik van kunnen maken. Óf de gemeente instrumenten wil inzetten en welke 
dat dan zijn, bepaalt de gemeente -afhankelijk van de eigen (financiële) situatie- uiteraard zelf.  
We hebben ons daarbij vooral gericht op maatregelen die incidentele effecten op de financiële 
huishouding van gemeenten hebben. Iedereen gaat er immers vanuit dat deze crisis zal overgaan.  
 
Ook wordt ingegaan op de randvoorwaarden die het Rijk zou moeten scheppen om gemeenten zo 
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goed mogelijk in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het herstel van de economie. 
Vervolgens worden de instrumenten in de gereedschapskist uiteengezet: wat kunnen gemeenten 
doen?  
 
Wij wijzen er op dat in verschillende provincies initiatieven worden ontplooid die de regionale 
economie moeten ondersteunen. Het is zeker goed te bezien of samen met de provincie kan 
worden opgetrokken, waarbij afspraken moeten worden gemaakt over de inzet van de provinciale 
en gemeentelijke middelen. 
 
2. Door het Rijk te scheppen randvoorwaarden 
Om gemeenten de ruimte te geven hun bijdrage aan het herstel van de economie te leveren zijn 
van het Rijk een aantal acties nodig. De rijksoverheid kan gemeenten helpen door:  
 
 In gesprek te gaan met de Nederlandse banken om hun functie van kredietverstrekker weer 

op te nemen. Ons bereiken alarmerende signalen dat de eisen die gesteld worden voor 
kredietverstrekking aan zorginstellingen, bedrijven en kleine zelfstandigen veel stringenter zijn 
dan vóór de crisis. Nu banken toch gezien worden als veroorzaker van deze crisis mag 
verwacht worden dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Nu kunnen 
kredieten slechts verstrekt worden als overheden garanties afgeven. Daarmee worden de 
risico’s van de overheden vele malen zwaarder terwijl dat een taak van banken moet zijn. 

 
 Niet op de uitgaven te bezuinigen. Hiermee zijn gemeenten verzekerd van een substantieel 

gemeentefondsaccres, waarmee zij ook hun voorgenomen uitgaven op peil kunnen houden. 
Mocht het Rijk toch besluiten om te bezuinigen, dan zou niet bezuinigd moeten worden op 
subsidies die gemeentelijke investeringsprojecten in gevaar kunnen brengen. Daaronder valt 
ook het qua omvang continueren van bestaande rijksregelingen zoals de Brede Doeluitkering 
(BDU) vervoer, de stedelijke vernieuwingsgelden (ISV)  en de middelen voor sociale 
woningbouw (BLS).  

 
 Binnen de rijksbegroting te herprioriteren, waardoor geld vrij gemaakt kan worden voor 

projecten die een direct effect op de economische groei hebben. Zo moet ook de bezuiniging 
van € 190 miljoen in verband met de samenwerking tussen UWV, CWI en de gemeentelijke 
sociale diensten teruggedraaid worden: vanwege de verwachte groei van de werkloosheid is 
in deze sector geen plaats voor een bezuiniging. Er moet worden voorkomen dat vaklieden die 
nu op straat komen te staan over enkele jaren niet meer in hun vak beschikbaar zijn voor de 
arbeidsmarkt. Daarom moet geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld regionale banenpools om 
deze kapitaalvernietiging tegen te gaan.  

 
 Mogelijkheden te scheppen voor een gemeentelijke investeringsimpuls. Omdat gemeentelijke 

investeringsprojecten sneller tot uitvoering zijn te brengen dan de vaak grote langjarige 
projecten van het Rijk is een gemeentelijke investeringsimpuls een goede optie. Belangrijk is 
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dan wel dat regelgeving soepeler toegepast wordt. Zo vormen aanbestedingsregels een 
mogelijke hindernis bij het voortvarend oppakken van investeringen.  

 
 Mogelijk te maken om tax holidays te introduceren bijvoorbeeld voor startende ondernemers 

of niet-woningen in bepaalde wijken. 
 
 Voorrang te geven aan vergaande sanering van verplichtingen op het terrein van 

verantwoording, toezicht en rapportageverplichtingen, die verlammend en belemmerend 
werken op de inventiviteit en originaliteit en alleen maar geld kosten zonder dat het 
toegevoegde waarde heeft voor de economische groei.  

 
Bovengenoemde inzet van het Rijk kan gemeenten in staat naar keuze actief bij te dragen aan het 
verbeteren van het economische klimaat.  
 
3. De gereedschapskist: wat kunnen gemeenten doen? 
Wat kunnen gemeenten nu doen? Aanbeveling verdient het dat gemeenten afzien van 
bezuinigingen en de beleidsvoornemens uit de begroting 2009 ongewijzigd uitvoeren. Als er dit 
jaar tegenvallers in de begroting gaan optreden ( zie onze ledenbrief) is het advies hiervoor niet te 
bezuinigen. Gemeenten kunnen de economie stimuleren door in ieder geval de voor de komende 
jaren voorgenomen plannen uit te voeren. Daarmee worden de gemeentelijke bestedingen op peil 
gehouden.  
 
Gemeenten kunnen echter ook iets extra doen. Van de overheidsinvesteringen komt ongeveer 
1/3e voor rekening van de gemeenten. Geplande investeringen in de tijd naar voren halen kan dus 
positieve gevolgen hebben voor de economie. Eventueel kan het Rijk via specifieke 
stimuleringsmaatregelen de gemeenten tot extra investeringen aansporen. Wanneer deze ingezet 
worden in projecten gericht op duurzaamheid en behoud van human capital, snijdt het mes aan 
twee kanten.  Ook kan worden aangesloten bij provinciale initiatieven op dit vlak.  
 
We benadrukken nogmaals dat het om tijdelijke maatregelen gaat. Structurele maatregelen zijn 
moeilijker terug te draaien wanneer de economie weer op gang gekomen is.  
 
Investeringen die de bedrijvigheid van de particuliere sector vergroten 
 
Geadviseerd wordt dat gemeenten in ieder geval doorgaan met het uitvoeren van de reeds 
voorgenomen beleidsvoornemens en investeringsplannen. Investeringen moeten niet worden 
uitgesteld. Onderuitputting zal een kleiner probleem zijn omdat in de bouwsector de productie van 
woningbouw stil is gevallen. Het verdient aanbeveling om investeringen naar voren te halen, 
bijvoorbeeld vervangingsinvesteringen in riolering en wegen en (groot) onderhoud van 
gemeentelijk onroerend goed. Gemeentelijke investeringen hebben een veel sneller resultaat dan 
rijksinvesteringen: een gemeente kan veel sneller beginnen met bijvoorbeeld het vervangen van 
het dak van de bibliotheek dan dat het Rijk een nieuwe spoorlijn aanlegt.  
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Investeringen in ruimte en woningbouw zouden gemeenten ook minimaal op peil moeten houden. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat aan bouwproductie gerelateerde (rijks)bijdragen zoals BLS en 
ISV op hetzelfde niveau blijven. Gemeenten kunnen daarnaast blijven investeren in duurzaamheid 
en / of particuliere woningverbetering, door gemeentelijke subsidies of personele inzet.  
 
Gemeenten kunnen de overige bedrijvigheid stimuleren door subsidies te verstrekken en / of door 
kosten te verlagen. Voorbeelden hiervan zijn het goedkoper maken van allerlei vergunningen, 
zoals het verlagen van de precariobelasting, marktplaatsgelden en de toeristenbelasting. Een 
andere mogelijkheid is om belastingen wel op te leggen maar deze pas over enkele jaren te innen. 
Verder helpt het sneller betalen van rekeningen van bedrijven.   
 
Gemeenten kunnen bijvoorbeeld bouwleges verlagen of de duur van bouwvergunningen 
verlengen. Daarnaast kan een groter bereik van startersleningen worden onderzocht. Ook het 
stimuleren van experimenten die de woningmarkt flexibeler maken, zoals de verkoop onder 
voorwaarden, de ‘right to buy right to rent’ systemen en tussenvormen tussen huur en koop, is een 
optie.  
 
Opvangen financiële effecten bij inwoners 
 
Gemeenten kunnen diverse maatregelen treffen om ongewenste financiële effecten bij inwoners 
op te vangen. De crisis raakt veelal de mensen aan de onderkant van de samenleving. Bij 
gemeenten zal zeker de wens bestaan om deze mensen te helpen. Gemeenten kunnen 
inkomensondersteuning bieden door bijvoorbeeld verruiming van de mogelijkheden tot 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ook voor ondernemers. Nu is het zo dat personen 
met een inkomen op 100% van het bijstandsniveau of daaronder, kwijtschelding krijgen. Dit 
percentage zou, eenmalig, opgehoogd kunnen worden naar bijvoorbeeld 105%. Hierover gaan wij 
in gesprek met het Rijk 
 
Verder kan de gemeente de invordering versoepelen door langere betalingstermijnen aan te 
bieden of eerder uitstel van betaling te geven. Dit is vooral van belang voor inwoners waarvoor het 
niet mogelijk is om het eigen vermogen liquide te maken, met name als het eigen vermogen in het 
eigen huis zit.  
In 2009 zijn de koopkrachtcijfers positief. Bijna iedereen gaat er op vooruit. Hoe het beeld is in 
2010 is nog niet duidelijk. Mocht blijken dat de koopkracht in 2010 onder druk komt, dan kan 
overwogen worden een steentje bij te dragen door terughoudend te zijn met het verhogen van de 
OZB-tarieven en de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrechten. Deze maatregelen hebben 
overigens wel een structurele doorwerking naar latere jaren.  
 
4. Gemeentelijk begrotingstekort en EMU-saldo 
De economie bevindt zich momenteel in zwaar weer De gemeente kiest uiteindelijk uiteraard zelf 
óf en welke instrumenten in aanmerking komen. Hierbij is onder andere de vraag van belang of er 
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genoeg reserves zijn om extra lasten of lagere baten op te vangen. Indien dat niet het geval is, 
kan de gemeente geconfronteerd worden met een begrotingstekort. Ook indien de gemeente geen 
extra maatregelen wil nemen, zullen er binnen de gemeentelijke begroting verschuivingen 
optreden. Zo zullen de bijstandsuitgaven stijgen en nemen tegelijkertijd de inkomsten uit 
bijvoorbeeld bouwleges af. Dit leidt tot een begrotingtekort. Als gemeenten gehoor geven aan de 
oproep om niet te bezuinigen en juist te blijven investeren zal het begrotingstekort verder 
toenemen.  
 
Daarom is het noodzakelijk dat de provinciale toezichthouders toestaan dat gemeenten tijdelijk 
voor een beperkt aantal jaren een begrotingstekort mogen hebben. Voordeel hiervan is dat 
gemeenten zelf hun eigen maatregelenpakket kunnen samenstellen en gemeenten met weinig 
reserves hieraan niet mee hoeven te doen.  
 
Tegelijkertijd moet het Rijk dan ook een hoger gemeentelijke EMU-tekort toestaan. Verhoging van 
het investeringsvolume van gemeenten leidt tot een nog hoger gemeentelijk EMU-tekort. De 
heersende afspraak is dat wanneer het totale EMU-tekort van de overheid de signaalwaarde van 
2,5% overschrijdt en de raming van het tekort van de lokale overheid 0,5% overschrijdt, het Rijk 
maatregelen kan treffen. Het Rijk zou in de huidige situatie een tekort hoger dan 0,5% moeten 
accepteren en ook afzien van enige vorm van maatregelen. 
 
5. Tot slot 
Wij denken dat wanneer gemeenten bovengenoemde maatregelen ter hand nemen zij een actieve 
bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de economische situatie nu en in de komende 
jaren. Uiteraard vergt dit van de kant van het Rijk en provincies soepelheid op bepaalde terreinen. 
In een onorthodoxe situatie zijn onorthodoxe maatregelen vereist. Wij spreken hierover in ieder 
geval tijdens het Overhedenoverleg op 2 februari a.s. Van de uitkomsten van dit overleg en het 
verdere vervolg houden wij u uiteraard op de hoogte.  
 
Hoogachtend, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 
 




