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Bijlage 4.3 Herijking verdeling gemeentefonds 

 
In het onlangs gestarte onderzoek wordt gezocht naar objectieve factoren die de 

noodzakelijke kosten van gemeenten verklaren. Conform de Financiële-verhoudingswet 

dient de verdeling van het gemeentefonds namelijk aan te sluiten op de objectiveerbare 

kosten van gemeenten. Verdelen is echter geen louter technische operatie. Enkele aspecten 

vergen ook beleidsmatige keuzes. Om de nieuwe verdeling van het gemeentefonds vorm te 

kunnen geven dient hierover vroegtijdig in het traject besluitvorming plaats te vinden. Het 

betreft: 

 

1) Clusterindeling gemeentefonds  

Het gemeentefonds is opgedeeld in afgebakende beleidsterreinen, ook wel clusters 

genoemd. De clusterindeling speelt een belangrijke rol in het onderhoud van de verdeling 

van het gemeentefonds. De fondsbeheerders en de VNG hebben de onderzoekers gevraagd 

om in het onderzoek met een voorstel voor een nieuwe clusterindeling te komen. Aspecten 

die daarin van belang zijn: de mate van beleidsvrijheid van de taken die worden bekostigd 

uit het gemeentefonds, uitlegbaarheid, wens om aantal verdeelsleutels te reduceren, de 

mate waarin de clusterindeling de transformatie in het sociaal domein ondersteunt, de 

gewenste mate van detail in de verdeling voor het sociaal domein, etc. Fondsbeheerders en 

VNG zullen de clusterindeling kiezen aan de hand van een beoordelingskader. 

 

2) De mate van verevening van eigen inkomsten van gemeenten in de verdeling 

Het onderzoek beziet ook de manier waarop in de verdeling rekening wordt gehouden met 

de eigen inkomsten van gemeenten (OZB, overige belastingen waaronder parkeerbelasting, 

overige eigen middelen). Gemeenten moeten namelijk in staat zijn om bij een gelijke 

belastingdruk een gelijkwaardig voorzieningenniveau te realiseren. Het onderzoek brengt 

de opties voor de inkomstenverevening in beeld, inclusief de effecten daarvan. 

 

3) De manier waarop de verdeling omgaat met de overhead van gemeenten 

Gemeenten maken voor de uitvoering van hun taken overheadkosten. Het betreffende 

taakveld bedraagt in het informatiesysteem Informatie voor Derden (Iv3), waarin 

gemeenten hun lasten en baten administreren, in totaal circa € 6 miljard. In het 

gemeentefonds is de overhead op dit moment toegedeeld aan meerdere clusters. Het 

onderzoek beziet of er aanleiding is voor een wijziging in de manier waarop de verdeling 

van het gemeentefonds rekening houdt met de overheadkosten. Zo nodig komen de 

onderzoekers met een alternatief voorstel. 

 

4) Regionalisering  

Een steeds groter deel van de taken van gemeenten wordt in regionaal verband uitgevoerd. 

De manier waarop gemeenten in een samenwerkingsverband de kosten verdelen hangt niet 

noodzakelijkerwijs samen met de kostendrijvende factoren op gemeenteniveau. Volgens de 
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ROB zou sprake zijn van kostenstijgingen en scheefheden tussen gemeenten als gevolg van 

een regionale component in de kosten. In het nu lopende onderzoek wordt dit vraagstuk 

verder verkend. Fondsbeheerders en VNG moeten gezamenlijk bepalen hoe met deze 

‘regionale factoren’ in de verdeling van het gemeentefonds moet worden omgegaan. 

 

5) Omvang clusters 

Op basis van de macro-uitgaven van gemeenten zal in het onderzoek voor elk van de 

clusters een omvang moeten worden bepaald. De totale omvang van het gemeentefonds is 

in dit onderzoek een gegeven. Daarom dient de omvang van de clusters in onderlinge 

samenhang te worden bezien. Het zou kunnen dat er een volumeschuif plaatsvindt tussen 

de clusters. 

 

6) Beoordelingskader om te kunnen beoordelen of de nieuwe verdeling een 

verbetering is 

Na afronding zullen fondsbeheerders en VNG (en andere betrokken partijen) zich een 

oordeel vormen of de voorstellen voor een nieuwe verdeling een verbetering zijn. Om die 

beoordeling zo objectief mogelijk te laten verlopen, is afgesproken om een 

beoordelingskader op te stellen dat bij de weging van de opties gebruikt kan worden. Het 

beoordelingskader is inmiddels vastgesteld en zal binnenkort op de website over de 

herijking van het gemeentefonds worden gepubliceerd.  

 

7) Beoordeling van herverdeeleffecten 

De herijking van het gemeentefonds brengt onvermijdelijk herverdeeleffecten met zich 

mee. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de nieuwe verdeling te beoordelen aan de hand 

van de omvang van de herverdeeleffecten (scorebordjournalistiek). Wel dienen 

fondsbeheerders en VNG een aantal vragen te beantwoorden in relatie tot het ingroeipad 

naar de nieuwe verdeling: worden de herverdeeleffecten integraal bezien (sociaal domein 

en overige onderdelen gemeentefonds)? Welke maximale achteruitgang per inwoner per 

jaar wordt afgesproken? Etc. 

 

8) Manier waarop wordt omgegaan met ‘outliers’ 

In de verdeling kan niet met alle bijzondere kenmerken van gemeenten rekening worden 

gehouden. Gegeven de keuze die is gemaakt in de mate van detail van de verdeling, 

passen sommige gemeenten mogelijk niet goed in het verdeelmodel. Fondsbeheerders en 

VNG moeten het gesprek voeren over de vraag of hiermee op een andere manier rekening 

moet worden gehouden en zo ja hoe. 
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9) Punten uit advies ROB verdeelmethode sociaal domein 

Het advies van de ROB58 over de verdeelmethode sociaal domein bevat een passage over 

tegenstrijdige uitgangspunten waarover met het oog op de nieuwe verdeling van het 

gemeentefonds helderheid moet komen. De ROB benoemt onder meer de balans tussen 

beleidsvrijheid en maatschappelijke acceptatie van verschillen, de balans tussen het doel 

van transformatie en het honoreren van de kosten die gemeenten moeilijk kunnen 

beïnvloeden en in hoeverre de afhankelijkheid van gemeenten van ketenpartners een rol 

moet spelen in de verdeling. Rijk en VNG zullen op deze punten tot gezamenlijk gedragen 

keuzes moeten komen. De onderzoeksbureaus voorzien de bestuurders van informatie om 

besluiten hierover te kunnen nemen. 

 

 

 

  

                                               
58 Zie https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2019/01/10/briefadvies-
onderzoeksmethodeverdeelmodellen-sociaal-domein, blz. 9/10 


