
Expertisecentrum Gemeentefinanciën - De heer drs. Gijs Oskam;  

De ontwikkelingen van het Gemeentefonds 2016 en volgende jaren 
en met name de beweeglijkheid van de accressen.  

 
De accressen zijn iets hoger dan in de meicirculaire en er is een beperkte 

meevaller in de afrekening van het BCF, stelt de heer Oskam. Tevens is er 

een oplossing gekomen voor de maatstaf woonruimten, waarbij ook het 
aantal personen in zorginstellingen en het aantal uitwonende studenten 

wordt meegenomen. 
 

Ten aanzien van de ontwikkelingen van de algemene uitkering en de 
conjunctuur merkt de heer Oskam op dat de verlaging van de belasting-

druk van 5 miljard ten koste gaan van het effect van de trap op en de trap 
af. De gemeenten betalen het gelag. 

Een schets van de relatie in jaren met de groei van het BBP geven rare 
uitschieters. Verklaring hiervoor kan zijn dat de verschillen niet liggen aan 

de rekencapaciteit van de ambtenaren, doch aan het grillige verloop van 
de ontwikkelingen. Ook de verschillen tussen begroting en rekening zijn 

nogal opvallend.  
Opmerkelijk volgens de heer Oskam is dat ondanks dat gemeenten klagen 

over tekorten, bij de jaarstukken ieder jaar weer blijkt dat de gemeenten 

geld overhouden en nauwelijks in de afgelopen decennia tekorten hebben. 
Een grafiek met vergelijkingen ten aanzien van koppeling aan BBP, bruto 

collectieve uitgaven en consumentenprijsindex toont aan dat gelet moet 
worden op de aanvullende kortingen. 

 
Tenslotte geeft hij het advies de dingen achter het geld zichtbaar te 

maken. Uit de cijfertjes, begroting en rekening is niet alles te halen. Breng 
naar voren de zaken die achterblijven wat betreft de voorzieningen. 

Als Plasterk bij u op bezoek komt laat hem dan niet zien wat goed gaat, 
maar juist de dingen die niet goed gaan. Ga niet de gaten in het wegdek 

voor het bezoek dichten, maar zorg voor meer gaten. 


