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Toetreding gemeente Peel en Maas
De gemeente Peel en Maas maakt vanaf 
1 juli 2016 deel uit van de P10, het samen-
werkingsverband van grote plattelands- 
gemeenten in Nederland. Hiertoe heeft het 
algemeen bestuur op 29 juni 2016 besloten. 
De veertien  P10-gemeenten hebben samen 
bijna 463.000 inwoners en beslaan bijna tien 
procent van de oppervlakte van ons land. 

De toetreding van Peel en Maas betekent 
voor de P10 een goede aanvulling op de 
plattelandsregio’s waaruit de P10 al was  
samengesteld. Naast regio’s uit de provincies 
Zeeland, Noord-Holland, Friesland, Drenthe, 
Gelderland en Zuid-Holland is nu ook een 
Limburgse gemeente vertegenwoordigd in 
de P10. Vanuit deze grotere spreiding kan de 
P10 de plattelandsbelangen nog krachtiger 
behartigen.

P10 blijft aandringen op eerlijke herverdeling gemeentefonds
De herverdeling van het gemeentefonds en dan in het bijzonder van het cluster VHROSV (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
stedelijke vernieuwing) heeft de gemoederen bezig gehouden. Door bureau AEF is hierover aan de minister van BZK advies uitgebracht. 
Eerder had Cebeon dat al gedaan. In beide gevallen werd geadviseerd tot herverdeling over te gaan, waardoor met name de platte-
landsgemeenten erop vooruit gaan. 

Naar aanleiding van de adviesaanvraag van minister Plasterk heeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) geadviseerd de voor-
gestelde herverdeling over te nemen. 

De P10 heeft de VNG, middels een brief van 15 april, verzocht onverkort in te stemmen met de aanbevelingen uit het AEF-rapport. De 
huidige verdeling van de middelen sluit niet meer aan bij de daadwerkelijke kosten die de plattelandsgemeenten maken. Door nieuwe 
criteria en een andere verdeelmodule wordt de in het verleden ontstane scheefgroei rechtgetrokken. De plattelandsgemeenten krijgen 
de financiële ruimte die ze nodig hebben om in de reguliere kosten en de essentiële investeringen te kunnen voorzien. Op de algemene 
ledenvergadering van de VNG is door de dertien Zeeuwse gemeenten de motie “Volledige doorvoering in het gemeentefonds van het 
subcluster VHROSV”  ingediend. De P10-gemeenten hebben deze aangenomen motie ondersteund. 

Op 8 juli heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe verdeling 
per 2017 van het onderdeel Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing in het gemeentefonds. De P10 heeft met 
grote verbazing kennis genomen van het besluit om de voorgestelde verdeelformule niet integraal door te voeren, maar voor slechts 
een derde deel. Onderbouwing van dit besluit ontbreekt en staat in schril contrast met het zorgvuldige traject voor de herijking van het 
gemeentefonds.

In een brief van 15 juli heeft de P10 de minister opgeroepen om het besluit te heroverwegen.
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P10, Postbus 27, 4500 AA Oostburg (Zld)
Tel. 140117

Heeft u ideeën voor de nieuwsbrief? Lever uw kopij dan aan 
voor 5 oktober 2016 via P10@gemeentesluis.nl.

Zomersessie 29 juni Ooststellingwerf
Op 29 juni vond de zomersessie van de P10 plaats in de gemeente Ooststellingwerf. Na een welkomstwoord van burgemeester Oos-
terman, stonden er vier bijeenkomsten op het programma. Er vonden drie ambtelijke bijeenkomsten plaats over Europese subsidies, 
Biobased economy en een bijeenkomst van de gemeentesecretarissen. Tevens vond de reguliere vergadering van het algemeen 
bestuur plaats, waar onder andere het thema herverdeling gemeentefonds besproken werd. 

Tijdens een gezamenlijke lunch verzorgde Anne-Jan Zwart van het bedrijf Ecostyle een presentatie, gevolgd door een rondleiding 
door zijn bedrijf. Na het bezoek aan Ecostyle stond nog een bezoek aan het buitencentrum Drents-Friese Wold op het programma, 
waar kon worden genoten van een boswandeling of een rondje op de Segway. 


