
 

 

 

 

Advies ROB: voorgestelde herijking gemeentefonds kan op deze wijze geen doorgang vinden 
 
Het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur d.d. 19 oktober over de door het ministerie van 
BZK voorgestelde nieuwe verdeling van het gemeentefonds bevestigt wat de Groningse en Friese 
gemeenten al langer zeiden: het voorstel kan zo niet ingevoerd worden. Erik Drenth, voorzitter 
portefeuillehoudersoverleg financiën Groningen: “Op basis van dit advies is maar één reactie 
mogelijk: het huidige voorstel kan geen doorgang vinden. Aan het uitgangspunt ‘transparant en 
uitlegbaar model’ is ook volgens de ROB niet voldaan.” 
 
De ROB heeft het over voorwaarden waaraan het model getoetst moet worden vóór invoering. Deze 
voorwaarden zijn zeer fundamenteel. Leo Pieter Stoel, voorzitter portefeuillehoudersoverleg 
financiën Fryslân: “De ROB bevestigt onze stelling dat de systeemwereld van het model te slecht 
aansluit bij de wereld zoals wij die kennen. Er moet beter rekening gehouden worden met de 
sociaaleconomische situatie van gemeenten, zoals deze bijvoorbeeld blijkt uit de kansenkaart van 
Nederland.” 
 
Ook bij andere punten zien de noordelijke gemeenten dat de ROB de opmerkingen vanuit de 

Groningse en Friese gemeenten bij de voorgestelde herverdeling bevestigt: de verevening van de 

overige eigen middelen (OEM) moet anders plaatsvinden, en het model dient geen negatieve prikkel 

te geven bij (recente of voorgenomen) herindeling. 

Tytsy Willemsma, lid VNG-commissie financiën: “Dit ROB advies toont aan dat deze herijking voor 
geen enkele gemeente voldoende houvast biedt en daarmee niet toekomstbestendig is.” Pieter van 
der Zwan, adviseur van dezelfde commissie: “Wij denken dat de VNG er goed aan doet om het 
huidige voorstel, waar de ROB zo negatief over is, nu niet voor te leggen ter consultatie aan haar 
leden. De fondsbeheerders moeten eerst hun huiswerk over doen.” 
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