
Motie  
 
 
 
Transparante en uitlegbare verdeling Gemeentefonds  
 
 
De algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in vergadering bijeen op 26 
november 2021, 
 
 
Constaterende dat 

• De fondsbeheerders een voorstel hebben gedaan voor een wijziging van het verdeelmodel voor de 
Algemene Uitkering van het Gemeentefonds 

• De Raad voor het Openbaar Bestuur als onafhankelijk en gezaghebbend orgaan heeft geadviseerd 
over het voorgestelde verdeelmodel 

 
 
Overwegende dat 

• De huidige verdeling van het gemeentefonds, die al jaren niet grootschalig herzien is, niet meer 
voldoet. 

• Gemeenten behoefte hebben aan een betere verdeling waarvan de uitkomsten transparant en 
uitlegbaar zijn 

• De Raad voor het Openbaar Bestuur in haar advies kritisch is over de uitlegbaarheid en transparantie 
en toepasbaarheid van het in juli door de fondsbeheerders gepresenteerde verdeelmodel, en voor het 
nieuwe verdeelmodel een aantal niet vrijblijvende randvoorwaarden formuleert alvorens tot 
implementatie van het model overgegaan kan worden 

• Kwaliteit en uitlegbaarheid van de verdeling van het gemeentefonds in het belang zijn van alle 
gemeenten en de VNG als hun vereniging. 

• Dat een aantal gemeenten nadeel ondervindt als de door de ROB gevraagde zorgvuldigheid zou leiden 
tot vertraging van de invoering van een nieuw verdeelmodel. 

• Alleen een procesmatig antwoord van BZK geen adequate reactie op de kritiekpunten van de ROB is. 
 

 
Draagt het bestuur van de VNG op: 

• Bij fondsbeheerders aan te dringen op adequate invulling van de kritische punten en de niet-
vrijblijvende randvoorwaarden in het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur. 

• Als VNG ook niet eerder een consultatie te starten voordat adequate invulling is gegeven aan de 
kritische punten en de niet-vrijblijvende randvoorwaarden in het advies van de Raad voor het 
Openbaar Bestuur. 

• Als die zorgvuldige invulling leidt tot uitstel van invoering na 2023, bij de fondsbeheerders te 
verzoeken een interim-regeling te treffen voor gemeenten waarvan duidelijk is dat die in het actuele 
verdeelmodel onvoldoende worden gehonoreerd.  

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Namens  
 
   
de gemeente Eemsdelta 
de gemeente Groningen 
de gemeente Het Hogeland 



de gemeente Midden-Groningen 
de gemeente Oldambt 
de gemeente Pekela 
de gemeente Stadskanaal 
de gemeente Veendam 
de gemeente Westerkwartier 
de gemeente Westerwolde 
 
de gemeente Achtkarspelen 
de gemeente Ameland 
de gemeente Dantumadiel 
de gemeente De Fryske Marren 
de gemeente Harlingen 
de gemeente Heerenveen 
de gemeente Leeuwarden 
de gemeente Noardeast-Fryslân 
de gemeente Ooststellingwerf 
de gemeente Opsterland 
de gemeente Schiermonnikoog 
de gemeente Smallingerland 
de gemeente Súdwest-Fryslân 
de gemeente Terschelling 
de gemeente Tytsjerksteradiel 
de gemeente Vlieland 
de gemeente Waadhoeke 
de gemeente Weststellingwerf 
 

 


