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Tweede Kamer bespreekt volgende week
financiële situatie gemeenten

De Tweede Kamer bespreekt donderdag 2 juli de financiële situatie van
gemeenten. Dat gebeurt tijdens een Algemeen Overleg met minister Ollongren
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het debat is live te volgen via
de website van de Tweede Kamer. Op de agenda staan onder andere het
Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden en de herijking van het
gemeentefonds. Op maandag 22 juni stuurde de minister al een brief naar de
Tweede Kamer over de financiële positie van gemeenten. Zij liet daarin blijken
vooralsnog geen aanleiding te zien om de gemeenten nu al structureel meer
geld te geven. Of dat op termijn wel nodig is, zal uit nader onderzoek moeten
blijken, aldus de minister. In de aanloop naar het overleg van 2 juli riep de VNG
vorige week gemeenten op brieven te sturen naar de ministers van BZK en
Financiën over hun benarde financiële positie.
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Provincie Utrecht sluit boekjaren 2018 en
2019 af met positief resultaat

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft de
concept jaarrekeningen en jaarverslagen over 2018 en 2019 gepresenteerd
aan Provinciale Staten. Daaruit komt een positief resultaat naar voren van 5
miljoen euro in 2018 en 33,2 miljoen euro in 2019. Verantwoordelijk
gedeputeerde Robert Strijk toont zich daar namens het college verheugd over.
“Ondanks de lastige omstandigheden rondom de totstandkoming ben ik blij dat
we de concept jaarstukken 2018 en 2019 vandaag aan PS hebben kunnen
sturen."
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