
Motie 13 Zeeuwse gemeenten inzake herijking subcluster VHROSV in Gemeentefonds 
 
Strekking 
Aan de minister van BZK mede te delen dat de ALV van de VNG zich in een motie heeft uitgesproken 
voor de volledige doorvoering in het Gemeentefonds van het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).   
 
Preadvies VNG bestuur: aanhouden van de motie 
 
Toelichting preadvies 
 
Ontwikkeling en stand van zaken rond dit onderwerp 

 
1. Op 10 maart heeft minister Plasterk de VNG advies gevraagd over de laatste 

herverdelingsvoorstellen in het cluster VHROSV.  
 
Hij eindigt zijn adviesaanvraag met de volgende passage:  
 
“De genoemde onzekerheden en ontwikkelingen zouden ook aanleiding kunnen zijn om ervoor te 
kiezen niet - of niet nu reeds - de voor de verdeling ingrijpende vervolgstappen te zetten die AEF 
voorstelt. Ik verneem graag uw weging, voordat de fondsbeheerders een weloverwogen besluit zullen 
nemen. Ik verzoek u daarbij  ook te betrekken de duidelijke roep vanuit gemeenten om meer stabiliteit 
en voorspelbaarheid in gemeentelijke budgetten, zoals de 234 wethouders Financiën aan mij kenbaar 
hebben gemaakt via de 'brandbrief' van november vorig jaar. 
 
2. Op 18 mei heeft het VNG bestuur besloten om toch een volgende stap te zetten in het 

herverdeelproces (een volgende 1/3) inclusief compensatie voor de grootste nadeelgemeenten:  
 
“Het bestuur van de VNG geeft bij BZK aan dat het als volgt wil adviseren:  
Er zijn grote uitschieters in de gevolgen van deze herijking, zowel naar boven als naar beneden.  
Dat ziet de VNG als een bijzondere omstandigheid.  
Daarom adviseert de VNG de herijking voor nog eenderde, dus daarmee in totaal tweederde door te 
voeren. Het resterende eenderde deel moet afhangen van nader onderzoek.  
Dit advies tot verdere invoering van de herijking tot tweederde geschiedt onder de voorwaarde dat 
voor nadeelgemeenten een vorm van compensatie is. 
De VNG is bereid met de minister van BZK in contact te treden over dit voorgenomen advies.” 
 
3. Op basis van het bovenstaande zijn de VNG en het ministerie van BZK met elkaar in gesprek.  
 
4. Voor de ALV zijn twee moties ingediend (Zeeuwse gemeenten en de gemeente Deurne, die zich 

inmiddels heeft gevoegd onder de motie Zeeland.) die de VNG oproept om te besluiten niet een 
stap 1/3 te zetten maar de herverdeling nu volledig door te voeren.    

 

5. In de meicirculaire van 31 mei jl. staat de volgende passage: 
 
“De fondsbeheerders willen een weloverwogen besluit nemen hoe om te gaan met de resultaten van 
het verdiepend onderzoek en de ontvangen adviezen, en zorgvuldig het daarvoor benodigde proces 
doorlopen. Ook gelet op de mogelijke herverdeeleffecten die dit met zich mee kan brengen. Gezien de 
korte termijn na de ontvangen adviezen is het niet mogelijk gebleken in deze circulaire 
uitsluitsel te geven. Het streven is voor de zomer een besluit te nemen. Dat biedt ook de ruimte 
om tegemoet te komen aan het verzoek van de VNG tot overleg over compensatie van de grootste 
nadeelgemeenten.”  
 
Gezien het lopende overleg met de beheerders adviseert het VNG bestuur de ALV om de motie aan 
te houden.  Dit met een verwijzing naar het hiervoor genoemde bestuursstandpunt en de belangrijke 
waarde van het uitstralen van eenheid binnen de vereniging.  
   


