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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34775 B 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 21 december 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De FvD-

fractie stemde tegen. 

 

 

Verworpen en ingetrokken amendementen 

 
Opschrift en beweegreden 
Invoeging artikelen 3a en 3b 
Departementale begrotingsstaat, artikel 1 gemeentefonds 

8 (Kooiman) over een investering van 300 miljoen in de jeugdzorg 

 

Met dit amendement investeert de indiener € 300 miljoen in de jeugdzorg. Er is de laatste 

jaren structureel fors bezuinigd op de jeugdzorg. Ook de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) geeft aan dat in steeds meer gemeenten tekorten spelen en geeft aan 

dat het volstrekt onrealistisch is te veronderstellen dat gemeenten in staat zijn jeugdhulp 

toegankelijker te organiseren terwijl het budget onvoldoende meeloopt met de zorgvraag.  

 

Het gevolg is dat er lange wachtlijsten ontstaan, kinderen die niet (tijdig genoeg) geholpen 

worden en niet (tijdig) de juiste zorg ontvangen. De dekking wordt gevonden door de 

gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten, inclusief de 30%-regeling, af te schaffen. 

Bij aanname van dit amendement wordt uiteraard ook de bijbehorende lagere regelgeving 

aan deze wijzigingen aangepast. De geschatte opbrengst van deze maatregel is tenminste 

€ 500 miljoen. Hiermee zorgt de indiener dat gemeenten voldoende middelen en 

mogelijkheden hebben om goede en tijdige zorg te leveren aan kinderen en gezinnen die 

dat nodig hebben. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en DENK. 



 

 blad 2 

 

 

Opschrift en beweegreden 
Invoeging artikelen 3a, 3b en 3c 

Departementale begrotingsstaat, artikel 1 gemeentefonds 

10 (Agema) over het terugdraaien van de halvering op de huishoudelijk hulp 

 

Met dit amendement draait de indiener de halvering op de huishoudelijk hulp van het 

vorige kabinet terug en investeert hiervoor € 610 miljoen in het Gemeentefonds, waar dit 

via de bekostiging van de WMO wordt geregeld. De laatste jaren is er fors bezuinigd op de 

ouderenzorg en moeten ouderen langer thuis blijven wonen. Zij moeten hierbij wel de 

juiste zorg en ondersteuning ontvangen. Met dit amendement zorgt de indiener ervoor dat 

gemeenten voldoende middelen en mogelijkheden hebben om goede en voldoende 

huishoudelijke hulp aan te bieden. De voorgestelde dekking wordt gevonden door de 

gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten (ook wel de expatregeling of 30%-regeling 

genoemd) af te schaffen. De geschatte opbrengst ligt rond de € 800 miljoen.  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, DENK, PVV en FvD. 

 

 
Departementale begrotingsstaat, artikel 1 gemeentefonds 

11 (Van der Lee en Moorlag) over dekking voor sluiting Hemweg kolencentrale 

 

Dit amendement regelt dat een bedrag van € 55 miljoen wordt vrijgemaakt ten laste van 

de extra middelen (het accres) voor decentrale overheden. Het vrijgemaakte bedrag dient 

ter dekking van het amendement inzake de sluiting van de Hemweg kolencentrale, dat is 

ingediend bij de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

(Kamerstukken II 2017/18, 34 775 XIII). In het regeerakkoord staat dat er extra middelen 

komen voor decentrale overheden en dat een aanzienlijk deel hiervan ten goede zal komen 

aan klimaatbeleid. Gezien de kostenefficiëntie van deze maatregel en het feit dat het 

sluiten van de Hemweg kolencentrale ook lokale voordelen biedt, is dit een passende 

dekking. 

Ingetrokken. 

 


