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Regeerakkoord: gevolgen voor gemeenten (1)
Bestuurlijk:
• Benoeming burgemeester uit Grondwet
• Ondersteuning van raadsleden
• WGR aangepast om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te
verbeteren.
• Gemeenten die te veel afhankelijk zijn van WGR: kabinet ondersteunt beweging om i.o.m.
provincie te herindelen.
• Experimenten in krimpregio’s, bijvoorbeeld voor de clustering van de voorzieningen.
• Right to challenge-regeling
• ‘Deals’ met regio’s
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Regeerakkoord: gevolgen voor gemeenten (2)
Financiën:
• Trap op, trap af uitgebreid met sociale zekerheid en zorg; betekent aanvullend accres op
toch al meevallende cijfers.
• Opschalingskorting blijft: van 60 oplopend tot 140 mln per jaar.
• Diverse bestemmingen voor accres:
- Klimaat: 300 mln Rijksmiddelen, maar “Daarnaast zal ook een aanzienlijk deel van de
extra middelen voor decentrale overheden ten goede komen aan klimaatbeleid volgens
te maken afspraken” (verduurzamingsopgave gebouwde omgeving).
- Sociaal domein: “Middels de normeringssystematiek voor het Gemeente- en
provinciefonds komt er meer geld voor gemeenten beschikbaar. Over de inzet van deze
middelen in het sociale domein worden programmatische afspraken gemaakt.”

- WMO-abonnementssysteem (17,50 per 4 weken): voor de helft gecompenseerd.
Andere helft eigen geld: “van deze intensivering is 0,1 miljard nodig”.
• Geld (totaal 900 mln)voor ‘regionale knelpunten’
• Geen verruiming belastinggebied voor gemeenten
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Regeerakkoord: gevolgen voor gemeenten (2)
Open overheid
• Initiatiefvoorstel Open Overheid gaat door, maar overleg over kosten voor de organisatie
en uitvoering.
• Open data
• Brede agenda voor digitalisering
• Betere elektronische dienstverlening
• Modernisering BRP met e-mailadressen
• Informatiesamenleving en overheid: geen extra minister; komt bij stas BZK

4

Veiligheid in het regeerakkoord (I)
Investeringen:
• Structureel 267 miljoen naar de nationale politie
• Eenmalig 100 miljoen naar tegengaan ondermijning + een ondermijningswet
• Structureel 95 miljoen naar cyberscurity
• Voorkomen recidive 20 miljoen

• Contraterrorisme 13 miljoen
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Veiligheid in het regeerakkoord (II)
Algemene punten:
• Straffen
• Misstanden in prostitutie voorkomen
• Gemeenten en politie moeten effectieve middelen krijgen om mensenhandel te voorkomen
• Inzet van vrijwilligers en brandweer ondersteunen

• Bescherming (onder voorwaarden) van vitale infrastructuur
• Verkeersveiligheid vergroten
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Veiligheid in het regeerakkoord (III)
Opvallend:
• Veel aandacht voor gaswinning in Groningen
• Structureel 1,5 miljard extra naar defensie
• Structureel 20 miljoen extra naar de NVWA
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