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De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een vraag voorgelegd 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de 
brief van 20 mei 2020 inzake het Jaarverslag Gemeentefonds 2019 
(Kamerstuk 35 470 B, nr. 1). 

De Minister heeft deze vraag beantwoord bij brief van 10 juni 2020. Vraag 
en antwoord zijn hierna afgedrukt. 

De voorzitter van de commissie,
Ziengs 

De adjunct-griffier van de commissie,
Hendrickx 
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1 
Hoeveel gemeenten hadden in 2019 een financieel tekort op hun 
begroting? Kan een overzicht worden gegeven van het gemiddelde 
financiële tekort van de gemeenten en van de 10 gemeenten met het 
grootste tekort? 

Antwoord: 
283 van de 355 gemeenten raamden in hun begroting voor 2019 een 
tekort. Het aantal gemeenten dat een tekort begroot, stijgt de laatste jaren. 
Wel is het aantal gemeenten dat een tekort realiseert, elk jaar lager dan 
het aantal gemeenten dat een tekort begroot. In 2018 begrootten 255 
gemeenten een tekort. En uiteindelijk realiseerden 205 gemeenten 
daadwerkelijk een tekort. 
Jaarrekeninggegevens over 2019 zijn nog niet bekend. Gemeenten 
moeten vóór 15 juli hun jaarrekeninggegevens over 2019 aanleveren bij 
het CBS. Daarna pas wordt inzichtelijk hoe gemeenten het financieel in 
2019 hebben gedaan. 

Het gemiddelde begrote resultaat voor 2019 is € -3,3 mln. Van de tien 
gemeenten met het hoogste absolute tekort is het gemiddelde geraamde 
tekort € -64,4 mln. Deze groep bestaat geheel uit grotere gemeenten. 
Ook hierbij moet worden opgemerkt, dat gemeenten in de regel een beter 
resultaat realiseren dan ze van tevoren begroten. In 2018 was gemiddeld 
een tekort van € 4,2 mln. begroot, maar een tekort van € 0,5 mln. 
gerealiseerd. 
Dit gebeurt ook in de gemeenten, die de hoogste tekorten ramen. In 2018 
was een gemiddeld tekort van € 101,7 mln. begroot en werd een 
gemiddeld tekort van € 22,3 mln. gerealiseerd.
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