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Geachte mevrouw Bruins Slot, 

In juli 2021 heeft de minister van Binnenlandse Zaken mede namens de staatssecretaris van 
Financiën aan de VNG advies gevraagd over het aangepaste voorstel voor de herijking van het 
gemeentefonds. Sindsdien zijn er diverse ontwikkelingen geweest rondom de herijking van het 
gemeentefonds. De Raad voor Openbaar Bestuur heeft in oktober 2021 advies gegeven, uw 
ministerie heeft in december 2021 en januari 2022 een uitgebreide toelichting en aanvullende 
informatie over de berekening van het financiële effect van het verdeelvoorstel gepubliceerd en uw 
kabinet heeft het coalitieakkoord gepubliceerd. Mede op basis van deze informatie hebben 
gemeenten op onze algemene ledenvergadering van 13 januari jl. met grote meerderheid 
gezamenlijk een advies (resolutie) vastgesteld. Met deze brief informeren wij u over dit advies. 

Vooropgesteld: het huidige verdeelmodel dient vervangen te worden door het nieuwe verdeelmodel. 
De huidige verdeling is achterhaald en verouderd en doet geen recht meer aan de kostenstructuur 
van gemeenten anno 2022.  

Echter, gemeenten adviseren u om, voordat er sprake kan zijn van invoering van het model, 
volledig recht te doen aan de aanbevelingen in het ROB-advies, inclusief het ingroeipad. De eerder 
door uw ministerie gegeven reactie gaat daarin nog niet ver genoeg; op basis van het advies van de 
ROB kan immers worden vastgesteld dat het nieuwe model nog niet aan alle eisen uit het 
beoordelingskader voldoet. Met name op het punt van uitlegbaarheid en kostenoriëntatie in het 
sociaal domein (naar de toekomst toe) zijn grote twijfels die volgens ons voor invoering 
weggenomen zouden moeten worden.  

Wat ons betreft kan het nieuwe verdeelmodel dan ook pas worden ingevoerd als dit verdeelmodel 
in lijn met de aanbevelingen van het ROB-advies is aangepast en wanneer ‘de koek’ is vergroot. 
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Daarbij vragen we u te borgen dat het doorontwikkelde model zowel bij gemeenten als bij de ROB 
op draagvlak kan rekenen. Voor gemeenten betekent dat ook dat zij het uiteindelijke model tijdig 
kennen, zodat gemeenten de uitkomsten van de effecten van de herijking tijdig in hun begroting en 
meerjarig beeld kunnen opnemen. 

Als bovengenoemde stappen er toe leiden dat het verdeelmodel niet per 1 januari 2023 kan worden 
ingevoerd, adviseren wij u de gemeenten die hier nadeel van ondervinden (voordeel van missen) 
aanvullend te compenseren tot het moment dat het verdeelmodel in lijn met de aanbevelingen van 
het ROB-advies is aangepast. 

Ten slotte, wij blijven graag met u in gesprek over de manier waarop deze punten nader uitgewerkt 
worden, de wijze waarop gemeenten tijdens het vervolgproces geconsulteerd worden bij het 
beoordelen van de (tussentijdse) resultaten en over de wijze waarop het vervolgproces eruit ziet. 
Daarom verzoeken wij u ook om zo spoedig mogelijk met ons in overleg te treden over het vervolg 
van de herijking. 

Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr L.K. Geluk 
Algemeen directeur 


