
Overzicht van   afdeling Directie Inhoud 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat 

/ Algemene Zaken en Huis van de Koning 

 

 

 

 datum 7 december 2021 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

35925 B 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, 

Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga. 

Tegen: PvdD, FVD en BIJ1. 

 

Verworpen amendementen 

 
Artikel 3 

Begrotingsstaat Artikel 1 Gemeentefonds 

5 → 10 (Leijten en Alkaya) over 1 miljard euro extra voor gemeenten voor voorzieningen 

 

 Indieners beogen met dit amendement 1 miljard euro extra beschikbaar te stellen voor 

gemeenten. Veel gemeenten verkeren in een financieel slechte positie door de vele extra 

taken waarvoor niet voldoende middelen beschikbaar zijn gesteld. Daardoor wordt er 

bezuinigd op belangrijke voorzieningen voor mensen zoals thuiszorg, inkomensonder-

steuning, daklozenopvang of voorzieningen voor sport en cultuur. De gemeentelijke lasten 

voor mensen stijgen en gemeenten zien zich genoodzaakt meer uit te geven aan 

bijvoorbeeld boa’s, vanwege de extra uitdagingen op het gebied van handhaving en het 

gebrek aan politieagenten. De grote tekorten op het gebied van jeugdzorg worden niet 

geheel ingelost door het toegezegde bedrag van 1,3 miljard en ook de stijging van het 

accres achten indieners niet voldoende om het niveau van de voorzieningen voor mensen 

op peil te houden en te verbeteren. Indieners vinden het daardoor noodzakelijk extra geld 

toe te zeggen aan gemeenten om deze problemen op te lossen. De 1 miljard kan worden  

gedekt door de bankenbelasting te verhogen. De dekking vinden de indieners in een 

taakstellende verhoging van de bankenbelasting met 1 miljard, dat wordt voorgelegd als 

wijziging van het belastingplan. 

Verworpen, Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 

Den Haan, JA21, BBB, FVD en Groep Van Haga. 



 

 datum 7 december 2021 

 blad 2 

 

 

 

 

Artikel 3 

Begrotingsstaat Artikel 1 Gemeentefonds 

7 → 11 (Van Kent) over 500 miljoen euro extra voor armoedebestrijding 

 

Dit amendement reserveert 500 miljoen voor het gemeentefonds ten bate van 

armoedebestrijding. Armoede is in het rijke Nederland een niet te onderschatten probleem 

dat de kwaliteit van leven voor circa één miljoen mensen dagelijks ondermijnt. De effecten 

van de coronacrisis worden hierbij nog niet mee gerekend. Armoede bleek de afgelopen 

jaren in Nederland hardnekkig. Intensivering van geld voor armoedebestrijding is daarmee 

op zijn plaats, mede met het oog op de coronacrisis. Gemeenten kunnen het geld van dit 

amendement breed inzetten voor armoedebestrijding, schuldhulpverlening, individuele 

inkomenstoeslag, bijzondere bijstand et cetera, mits het wel gericht is op 

armoedebestrijding. Het is de bedoeling van de indiener dat ook in de jaren na 2022 dit 

bedrag in het gemeentefonds gereserveerd wordt voor armoedebestrijding. Dit wordt voor 

2022 betaald uit algemene middelen. De dekking voor de structurele kosten wordt 

gevonden in de invoering van een progressief belastingtarief in box 2, met een bate van 

500 miljoen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 

Den Haan, Lid Omtzigt en FVD.  

 


