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Meerderheid gemeentebestuurders steunt Jorritsma
Extra garantie en flexibilisering
oplossing voor conflict VNG en Rijk
Een extra garantie van 200 miljoen euro en de vrijheid om eigen keuzes te maken bij de
hervormingen van de arbeidsmarkt en de sociale werkvoorziening zijn voor
gemeentebestuurders mogelijke oplossingen om alsnog tot een bestuursakkoord te komen
tussen de VNG en het Rijk.
Dat blijkt uit een enquête van TOP onder 1270 gemeentebestuurders. Uit het onderzoek
blijkt dat 22 procent van de Nederlandse gemeentebestuurders een extra storting in het
garantiefonds van 200 miljoen, bovenop de reeds toegezegde 400 miljoen, als een
oplossing ziet om uit de impasse te komen. Vooral D66 bestuurders (26 procent), maar
ook lokale bestuurders van de CDA en Christen Unie (beide 25 procent) zien dat extra
geld als een middel om een einde te maken aan het conflict.
Meer flexibiliteit in de uitvoering van de hervormingen door de gemeenten krijgt de steun
van 15 procent van de ondervraagden. Vooral de bestuurders van D66 (21 procent), de
lokale partijen (19 procent) en het CDA (16%) zien veel heil in deze oplossing. Bij SPbestuurders is slechts zo’n 5 procent aanhanger van deze oplossing.
Een duidelijke meerderheid van 66 procent van de gemeentebestuurders is het eens met
de voorzitter Jorritsma van de VNG, dat er nu al sprake is van een akkoord tussen VNG
en Rijk, met uitzondering van de paragraaf werk.
Jorritsma krijgt met het oordeel de minste steun van de SP-ers (29 procent). Aanhangers
van de Christen Unie (88 procent) en Groen Links (82 procent) ondersteunen de visie
van de VVD-ster Jorritsma het meeste,
Slechts 30 procent van de gemeentebestuurders kan zich vinden in de uitspraak van
minister Donner, dat er helemaal geen overeenstemming is over zo’n bestuursakkoord.
Bestuurders van de SP (62 procent) en VVD (45 procent) geven de meeste steun aan de
uitspraak van Donner.
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Van de 1270 respondenten geeft 54 procent aan dat men concreet zicht heeft op de door
het Rijk beoogde uitwerkingen op het onderdeel Werk. Vooral leden van de SP (73
procent), Groen Links (71 procent) en de PvdA (67 procent) geven aan dat men er zich
concreet van bewust is wat de bezuinigingsoperatie bij het onderdeel Werk inhoudt.
Opvallend is dat 48 procent van de gemeentebestuurders open staat voor informatie en
oplossingsrichtingen die er toe kunnen leiden dat het bestuursakkoord zonder wijzigingen
tot uitvoering wordt gebracht. De hoogste scores zijn te vinden bij VVD (83 procent),
SGP (65 procent) en het CDA 61 procent.
Eveneens 47 procent geeft aan niet open te staan voor oplossingsrichtingen zonder dat het
bestuursakkoord wordt opengebroken. Hier scoren de gemeentebestuurders van Groen
Links, SP en PvdA verreweg het hoogst.
Slechts 6 procent van de gemeentebestuurders spreekt de voorkeur uit om het
bestuursakkoord ongewijzigd te laten. De VVD-gemeentebestuurders wijken in positieve
zin af van dit percentage. Zij stemmen met 24 procent in voor een ongewijzigd
bestuursakkoord.
Van de gemeentebestuurders in ons land is 34 procent van mening dat de Tweede Kamer
de knoop maar moet doorhakken. De grootste voorstanders om de Kamer te laten
beslissen zijn PvdA (40 procent) en de SP (39 procent). De VVD scoort hier met een
aandeel van 21 procent het laagst.
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