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uw kenmerk 

ons kenmerk 	Ple 16,  Ch: 1r5? 
onderwerp 	: Behandeling begroting 2017 ministerie BZK, herverdeling gemeentefonds 

in afschrift aan 	: Regio Achterhoek 

Oostburg, 	1 8 NOV. 2016 

Geachte commissieleden, 

Eind november behandelt de Tweede Kamer de begroting 2017 van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het gemeentefonds maakt hier deel van uit. 

Verdeelsystematiek subcluster VHROSV sluit niet aan 

Een van de belangrijkste uitgangspunten van de huidige verdeelsystematiek van het 

gemeentefonds is kostenoriëntatie. Dit betekent dat de verdeling de uitgaven van de 

gemeenten volgt die aan dezelfde kenmerken voldoen. Het gemeentefonds is hiervoor 

opgedeeld in diverse clusters. Voor elk cluster geldt een aparte verdeling met een eigen 

verdeelsystematiek. Het Rijk onderzoekt in onderhoudsrondes in hoeverre de verdeling van 

een (sub) cluster nog aansluit bij de kosten die gemeenten hiervoor maken. Onafhankelijk 

onderzoek in opdracht van BZK in 2015 en 2016 komt tot de conclusie dat er voor het 

subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) al 

jarenlang sprake is van scheefgroei. De minister van BZK vraagt vervolgens de Raad voor de 

financiële verhoudingen en de VNG om advies over de voorgestelde herverdeling. De Rfv 

adviseert om deze volledig door te voeren. De algemene ledenvergadering van de VNG heeft 

op 8 juni jl. een motie van Zeeuwse gemeenten aangekomen, waarin ook wordt opgeroepen 

de nieuwe verdeling ongewijzigd door te voeren. 

Het kabinet voert de nieuwe verdeling maar deels door 

In tegenstelling tot het advies van de Rfv voert het kabinet het voorstel voor de nieuwe 

verdeling maar deels door. Vanaf 2016 voor eenderde, vanaf 2017 wil het kabinet dit verhogen 

naar tweederde. Dit blijkt uit de begroting 2017 van het ministerie van BZK. Dit betekent dat 

het gemeentefonds veel, vooral plattelandsgemeenten, niet compenseert voor de kosten die 

worden gemaakt. Dit is in strijd met een belangrijk uitgangspunt van de huidige 

verdeelsystematiek van het gemeentefonds. 
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Versterken financiële positie van gemeenten 

Een gezonde financiële positie is noodzakelijk om lokale maatschappelijke opgaven en 

gemeentelijke taken goed in te kunnen vullen. De VNG heeft over dit onderwerp een aantal 

belangrijke standpunten in zijn werkagenda voor 2017 opgenomen. Wij doen een beroep op u 

om in deze discussie blijvend aandacht te vragen voor het versterken van de financiële positie 

van plattelandsgemeenten. Een aantal P10 gemeenten ligt in een krimp of anticipeerregio 

waarbij de opgave tot het vitaal houden van het platteland een grote mentale én financiële 

investering vraagt. Er is meer regie nodig om de kloof tussen groei- en krimpgebieden te 

overbruggen. Wij ondersteunen daarom ook de oproep van ondernemersverenigingen VNO-

NCW, MKB- en LTO Nederland aan het nieuwe kabinet om een minister voor Stad en 

Platteland aan te stellen en een investeringsfonds, onderdeel van het plan NL Next level, voor 
het platteland op te richten. 

Verzoek 

Op basis van bovenstaande punten willen wij u vragen om tijdens de behandeling van de 

begroting 2017 van het ministerie van BZK te bepleiten dat: 

- De voorgestelde verdeling voor het subcluster VHROSV volledig in het gemeentefonds 
wordt doorgevoerd; 

- De oproep van VNO-NCW, MKB- en LTO Nederland aan het nieuwe kabinet voor een 
minister Stad en Platteland en een investeringsfonds voor het landelijke gebied 
serieus wordt genomen; 
In de discussie over herijking van de financiële verhoudingen er blijvend aandacht is 
voor het versterken van de financiële positie van plattelandsgemeenten. 

Wij verzoeken u om de begroting 2017 van het ministerie van BZK waar mogelijk op 

bovenstaande punten te amenderen. 

111 I" A .M. (Annemiek) Jetten MSc 
Burgemeester van Sluis / Voorzitter P10 

De P10 is een samenwerkingsverband van veertien grote plattelandsgemeenten in Nederland: 
Aa en Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn, Bronckhorst, Goeree-Overflakkee, Hollands Kroon, 
Hulst, Ooststellingwerf, Opsterland, Peel en Maas, Schouwen-Duiveland, Sluis, Tynaarlo en 
Westerveld. 
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