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Ondanks dat het nog economisch voor de wind ging, is het
gezamenlijk exploitatietekort bij gemeenten gestegen van
197 miljoen euro naar 767 miljoen euro in 2019.

Vandaag

ICT'er werkt vaakst
vanuit huis tijdens
coronacrisis

Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op
basis van de voorlopige analyse van de gemeentelijke
jaarrekeningen door het CBS. In 2019 heeft maar liefst 60 procent
van de gemeenten een exploitatietekort. De oplopende kosten voor
de jeugdzorg en kwetsbare ouderen zijn volgens de VNG de
boosdoeners, in combinatie met de afname van inkomsten uit
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ABN Amro schrapt
800 banen bij
zakenbank

grondexploitaties.
De VNG vindt het een "zorgwekkende" ontwikkeling. "Gemeenten
hebben geen reserves kunnen opbouwen in de tijden van
economische voorspoed. Dat doet vrezen voor de jaarrekeningen
van 2020 en daarna."
De VNG pleit al langere tijd voor meer structurele financiën voor
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AD: 'Gemeenten
moeten geld bijlenen
vanwege coronacrisis'
Tientallen gemeenten hebben
door de coronacrisis hun
inkomsten sterk zien dalen en
hun uitgaven sterk zien stijgen,
waardoor zij miljoenen moeten
bijlenen om salarissen,... 
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Half miljard euro voor
gemeenten en
provincies
Gemeenten, provincies en
waterschappen krijgen een eerste
steunpakket van ruim 566 miljoen
euro voor het overeind houden
van dienstverlening richting hun
inwoners. 
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Rekenkamer:
'Eenduidiger
accountantscontroles
in publieke sector'
De Algemene Rekenkamer wil dat
de zorg en het onderwijs onder de
reikwijdte van de Wta gaan vallen.
Daarnaast is de Rekenkamer een
voorstander van onderzoek naar...
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BDO: Meer gemeenten
in het rood, tekorten
lopen op
Meer dan 200 Nederlandse
gemeenten staan financieel gezien
in het rood. Gemeenten in
Drenthe, Limburg en Groningen
hebben verhoudingsgewijs de
hoogste tekorten.... 
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Gemeentelijke indeling
in 2020 ongewijzigd
In 2020 blijft de gemeentelijke
indeling uit 2019 gehandhaafd.
Opnieuw telt ons land dan 355
gemeenten. 
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