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medeoverheden

Geachte voorzitter,

Mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Financiën
willen wij uw Kamer informeren over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg met de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van
Waterschappen (UvW) dat 18 januari 2013 heeft plaatsgevonden.
In dit overleg is een onderhandelaarsakkoord bereikt over een aantal samenhangende
financiële onderwerpen dat de medeoverheden raakt. De belangrijkste afspraken hebben
betrekking op:
•

De Wet houdbare overheidsfinanciën, waarbij de ambitie en de tekortnorm voor de
medeoverheden voor de komende jaren zodanig is vastgesteld dat ruimte blijft voor
investeringen.

•

Het Wetsvoorstel schatkistbankieren, waarbij medeoverheden hun overtollige
middelen zullen onderbrengen in de schatkist. Het wetsvoorstel zal zodanig worden
aangepast dat ook onderling lenen mogelijk wordt.

•

Het BTW-compensatiefonds, waarvoor is overeengekomen dat het kabinet zal afzien
van de voorgenomen afschaffing. Daarbij geldt dat de korting van 550 mln euro wordt
gehandhaafd en de beheersbaarheid van het fonds wordt gegarandeerd.

Het volledige onderhandelaarsakkoord is bijgevoegd. VNG, IPO en UvW zullen dit akkoord met
positief advies voorleggen aan hun achterban.

Door de verschillen van inzicht te overbruggen geven de decentrale overheden en het Rijk een
impuls aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het sterker maken van de
Nederlandse economie. Dit financieel akkoord is dan ook een grote stap voorwaarts. Het
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akkoord biedt medeoverheden zekerheid en er is een passend antwoord gevonden op zorgen
van gemeenten, provincies en waterschappen over hun investeringsruimte.
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Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

J.R.V.A. Dijsselbloem

Dr. R.H.A. Plasterk
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