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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
t.a.v. de heer S. Blok
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Datum
:15 juli
In afschrift aan :Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg,
Tweede Kamerfracties
Onderwerp
:Herverdeling gemeentefonds

Hooggeachte heer Blok,
De P10-gemeenten pakken de uitdaging tot het vormgeven en inrichten van een duurzaam
en toekomstbestendig platteland met veel energie op. Bij deze opgave hoort ook een
evenwichtige financiering vanuit het gemeentefonds, specifiek het cluster
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).
In navolging van adviezen van de Raad voor de financiële verhoudingen en de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten, gesteund door objectieve onderzoeksresultaten van bureau
AEF, was de P10 positief gestemd dat de scheefgroei uit het verleden zou worden
rechtgetrokken.
Met grote verbazing hebben wij kennis genomen van uw besluit om voorgestelde
verdeelformule voor het cluster VHROSV 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.
Het besluit is eveneens een miskenning van de grote inspanningen die de
plattelandsgemeenten leveren om hun buitengebied zorgvuldig te beheren en hun kernen
vitaal te houden.
De leefbaarheid van het platteland is een belangrijk speerpunt voor de P10-gemeenten,
dat zou u als `krimpminister aan moeten spreken. De door de Raad voor de financiële
verhouding terecht geconstateerde verruiming van de financiële middelen hebben de
plattelandsgemeenten nodig om in de reguliere kosten te kunnen voorzien en de
essentiële investeringen te kunnen doen.
De ledenvergadering van de VNG nam recent in meerderheid een motie aan om de
voorgestelde herverdeling onverkort en onverwijld door te zetten. Wij doen aan u dan ook
de dringende oproep om het aanstaande reces aan te grijpen om op uw beslissing te
reflecteren en deze te heroverwegen.
Hoogachtend,
d P10,

en

, voorzitter

e 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.

