
Rijksroulette:
nieuw verdelingsvoorstel gemeentelijke 
financiën onhoudbaar en onverantwoord

Waarom?
-  Het nieuwe model laat voor gemeenten grote verschillen zien 

tussen 2017 en 2019 en leidt tot grote onzekerheden voor alle 
gemeenten. Een robuust meerjarig financieel beleid maken 
is met dit model niet mogelijk, omdat nu al blijkt dat er bij 
iedere doorrekening grote ver schuivingen plaatsvinden (zie de 
kaartjes). Al in 2023, als nieuwe cijfers worden ingevoerd in het 
model, kunnen gemeenten die nu groen kleuren opnieuw in het 
rood belanden.

-  Het model is geen benadering van de kosten die gemeenten 
moeten maken om goed voor hun inwoners te zorgen: er is 
een grote discrepantie tussen de leef- en systeemwereld. De 
kaart met voor- en nadeelgemeenten heeft een opmerkelijke 
overeenkomst met de kansenkaart van Nederland, waarop de 
sociaaleconomische kansen van inwoners per gemeente staan. 
Juist de noordoostelijke gemeenten uit de noordelijke regio met 
lage kansen krijgen minder uit het gemeentefonds.

-  Aan de basisvoorwaarden is opnieuw niet voldaan: het model is 
niet transparant en uitlegbaar.

-  De nadeelgemeenten kenden voor het huidige verdeelmodel al 
een hoge OZB, maar geen hoog eigen vermogen. Een duidelijk 
signaal dat deze gemeenten altijd al onderbedeeld zijn en er 
niet nog meer vanaf kan.

De voorstellen van de Friese en Groningse 
gemeenten:

1.  Baseer het model op noodzakelijk te maken kosten, niet op 
uitgaven.

2.  Ga bij de schatting van de uitgaven niet uit van de hogere 
inkomsten van gemeenten (kip-ei discussie). Een hoog OZB-
tarief komt in het geval van Friese en Groningse gemeenten 
voort uit armoede, niet uit rijkdom. Alleen op deze manier 
konden gemeenten voldoende geld binnenhalen om 
noodzakelijke kosten te dragen.

3.  Vereven Overige Eigen Middelen (OEM) niet op basis van de 
verdeling inwoners. Dit leidt tot een 
omgekeerd Robin Hood effect: arme 
gemeenten zonder eigen middelen worden 
nu evenveel gekort als gemeenten die over 
ruime eigen middelen beschikken.

4.  Zorg dat het model geen negatieve 
prikkel geeft bij (recente of voorgenomen) 
herindeling. De bestuurlijke keus voor een 
hoge vaste bijdrage verstoort de regressie 
methodiek. Deze vergaande ‘’versimpeling’’ 
doet geen recht doet aan het streven om 
de werkelijkheid te benaderen.   

Als een goed model dat zorgt voor aansluiting tussen leef- en 
systeemwereld niet mogelijk blijkt, is een laatste redmiddel 
compensatie.

Zonder aanpassingen zijn dit de gevolgen:
-  De herverdeeleffecten sluiten niet aan bij de werkelijkheid. 

Ook bij de laatste doorrekening zijn er Groningse en Friese 
gemeenten die fors moeten bezuinigen en die zo de laatste duw 
over de rand krijgen. Deze gemeenten kennen al OZB-tarieven 
die hoger zijn dan het landelijk gemiddelde en hebben een lage 
solvabiliteit. Er is met andere woorden geen mogelijkheid voor 
deze gemeenten om de benadeling zelf op te vangen. 

-  Het voorzieningenniveau in met name de gemeenten met een 
negatief herverdeeleffect staat al onder hoge druk, verdere 
bezuinigingen zullen leiden tot een verdere afbraak van de 
voorzieningen. Gezien de sociaaleconomische situatie in de 
regio is dit totaal onverantwoord en zal er een onoverbrugbare 
kloof ontstaan met de rest van Nederland.

-  De getroffen gemeenten (niet alleen in het Noorden) kunnen 
niet meer bijdragen aan de uitvoering van nationale ambities. 
Ambities die het Noorden van harte onderschrijft: woningbouw, 
energietransitie, wegwerken wachtlijsten GGZ, preventie in 
gezondheidszorg, mensen helpen naar werk.

Meer weten?
Neem gerust contact met ons op!
> Erik Drenth 
 (voorzitter portefeuillehoudersoverleg financiën Groningen)
> Leo Pieter Stoel 
 (voorzitter portefeuillehoudersoverleg financiën Fryslân)
> Tytsy Willemsma 
 (lid VNG commissie financiën)
> Pieter van der Zwan 
 (lid VNG commissie financiën)

Vereniging van Groninger Gemeenten   
Bezoekadres: Hendrik Westerstraat 24, 9791 ct Ten Boer
Telefoon: 050 - 303 97 97   Postbus 9, 9790 aa Ten Boer

Vereniging van Friese Gemeenten   
Bezoekadres: Hofplein 38 (kamer h.007), 8911 hj Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 40 50   Postbus 935, 8901 bs Leeuwarden
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De herverdeeleffecten op gemeentelijk niveau 

Zoals in de inleiding al gezegd zijn de hier gepresenteerde herverdeeleffecten voor 2019 slechts 
een indicatie. Zoals in de brief van 9 juli jl. gemeld is het voorstel om de herverdeeleffecten van de 
nieuwe verdeling te beperken tot maximaal € 60 per inwoner (positief en negatief) met een 
ingroeipad van 4 jaar (4 x € 15), zodat gemeenten voldoende tijd hebben om zich aan de nieuwe 
financiële situatie aan te passen. Uit onderstaande figuren blijkt dat de herverdeeleffecten van de 
nieuwe verdeling op basis van 2019 lijken op die van het voorstel van 2017. 
 

 

In onderstaande tabel is te zien dat de herverdeeleffecten tussen 2017 en 2019 op individueel 
gemeentelijk niveau voor de meeste clusters een beperkte bandbreedte hebben tussen - € 10 en 
+ € 10. Voor de clusters Bestuur en ondersteuning, Individuele voorzieningen Wmo en Individuele 
voorzieningen Jeugd zijn de herverdeeleffecten van 2019 ten opzichte van 2017 groter. Voor alle 
drie de clusters geldt dat de herverdeling die reeds zichtbaar was op basis van 2017 door de 
actualisatie wordt versterkt. Dit komt doordat de omvang van het gemeentefonds in 2019 groter 
was dan in 2017. Zo is aan het cluster Individuele voorzieningen Jeugd in 2019 incidenteel € 400 
miljoen toegevoegd. Hierbij is overigens geen rekening gehouden met de aftopping op maximaal  
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De herverdeeleffecten op gemeentelijk niveau 

Zoals in de inleiding al gezegd zijn de hier gepresenteerde herverdeeleffecten voor 2019 slechts 
een indicatie. Zoals in de brief van 9 juli jl. gemeld is het voorstel om de herverdeeleffecten van de 
nieuwe verdeling te beperken tot maximaal € 60 per inwoner (positief en negatief) met een 
ingroeipad van 4 jaar (4 x € 15), zodat gemeenten voldoende tijd hebben om zich aan de nieuwe 
financiële situatie aan te passen. Uit onderstaande figuren blijkt dat de herverdeeleffecten van de 
nieuwe verdeling op basis van 2019 lijken op die van het voorstel van 2017. 
 

 

In onderstaande tabel is te zien dat de herverdeeleffecten tussen 2017 en 2019 op individueel 
gemeentelijk niveau voor de meeste clusters een beperkte bandbreedte hebben tussen - € 10 en 
+ € 10. Voor de clusters Bestuur en ondersteuning, Individuele voorzieningen Wmo en Individuele 
voorzieningen Jeugd zijn de herverdeeleffecten van 2019 ten opzichte van 2017 groter. Voor alle 
drie de clusters geldt dat de herverdeling die reeds zichtbaar was op basis van 2017 door de 
actualisatie wordt versterkt. Dit komt doordat de omvang van het gemeentefonds in 2019 groter 
was dan in 2017. Zo is aan het cluster Individuele voorzieningen Jeugd in 2019 incidenteel € 400 
miljoen toegevoegd. Hierbij is overigens geen rekening gehouden met de aftopping op maximaal  


