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Geachte heer Knops, 

 

In de meicirculaire 2019 is aangegeven dat er ten behoeve van de herijking van de verdeling van 

het gemeentefonds over negen punten een beleidsmatige keuze gemaakt dient te worden. Op het 

bestuurlijk overleg van 5 september 2019 hebben Rijk en gemeenten afspraken gemaakt over vijf 

van deze punten, over de andere vier zijn eind november ambtelijke voorstellen voorgelegd. Omdat 

het bestuurlijk overleg Herziening Financiële Verhouding in december niet is doorgegaan, 

antwoorden wij met deze brief op de vragen die gesteld zijn ten aanzien van de openstaande vier 

beleidsmatige keuzes (mate van verevening, omvang clusters, beoordeling herverdeeleffecten, 

omgang met outliers). Ook gaat deze brief in op twee financiële deelonderwerpen ten aanzien van 

beschermd wonen waarover ook bestuurlijke besluitvorming is gevraagd (ingroeipad BW, uitname 

Wlz).  

 

De mate van verevening van eigen inkomsten in de verdeling 

Wij kunnen instemmen met uw voorstel om de kostendekkende inkomsten toe te delen aan de 

daaraan gerelateerde uitgavenclusters. Wij kunnen ook instemmen met uw voorstel om voor het 

onderdeel OZB de rekentarieven te verhogen naar het landelijk gewogen gemiddelde voor de 

huidige drie grondslagen.  

 

Met uw overige voorstellen met betrekking tot de mate van verevening van eigen inkomsten kunnen 

wij op dit moment nog niet instemmen.  

 

De Raad voor Openbaar Bestuur heeft beargumenteerd dat als de uitgaven volledig worden 

verevend, ook de inkomsten volledig, dus voor 100%, verevend moeten worden. Gemeenten 

hebben eerder aangegeven de principes van deze denklijn goed te kunnen volgen. Om te begrijpen 

waarom de OZB-belastingcapaciteit voor woningen en niet-woningen nu voor minder dan 100% in 
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de verdeling betrokken zouden moeten worden, verzoeken wij u om goed in beeld te brengen wat 

de effecten zijn van verevening met andere percentages.  

Ook kunnen wij niet zonder meer instemmen met uw voorstel om de overige algemene middelen 

(OAM) te verevenen op basis van een bedrag per inwoner. Wij vinden het zeer wenselijk dat u ook 

andere scenario’s verkent. Daarbij vragen wij u om in het bijzonder naar de toeristenbelasting te 

kijken; de opbrengst van de toeristenbelasting is zo scheef verdeeld dat verdeling via een bedrag 

per inwoner tot grote herverdeeleffecten leidt.  

 

Wanneer deze scenario’s inzichtelijk zijn, en wanneer in beeld is welke effecten verevening met 

percentages van 100% of minder heeft, gaan wij graag bestuurlijk met u in gesprek over de 

inkomstenverevening.  

 

Omvang clusters 

Wij kunnen instemmen met de werkwijze die u heeft beschreven om de totaalvolumes te bepalen 

aan de hand van de nieuwe verdeelformules per cluster.  

 

Met de door u beschreven werkwijze ten aanzien van uitgaven met een investeringskarakter 

kunnen wij echter niet instemmen. Gemeenten zien liever dat het “gat” van de stille lasten, door u 

becijferd op € 350 mln in één keer wordt gedicht. Uw ambtenaren hebben toegezegd de 

verdeelconsequenties hiervan in beeld te brengen.   

 

Ten slotte heeft u gevraagd welke optie de voorkeur heeft voor omgang met de middelen jeugd. 

Van de voorgestelde opties heeft de tweede optie onze voorkeur; “voor het volume uitgaan van de 

verdeelformules (waarbij de mutaties in reserves dus niet gesaldeerd zijn). Bij de implementatie 

(2018-2021) zouden dan vervolgens extra middelen Jeugd naar rato van de omvang aan alle 

uitgavenclusters moeten worden toegevoegd. Als variant hierop is het mogelijk om de extra 

middelen toe te voegen aan alle uitgavenclusters behalve Jeugd.”  

 

Beoordeling van herverdeeleffecten (gemeentefonds totaal en beschermd wonen) 

Het is vanzelfsprekend dat een nieuwe verdeling van het gemeentefonds zal afwijken van de 

huidige verdeling. Voor gemeenten met een groot negatief herverdeeleffect is het belangrijk dat zij 

de gelegenheid krijgen om via een ingroeipad toe te groeien naar de nieuwe verdeling.  

 

De manier waarop gemeenten de herverdeeleffecten beoordelen en de wijze waarop een 

ingroeipad vormgegeven moet worden, hangen erg af van de uitkomsten van de 

verdeelonderzoeken. Vooralsnog zien gemeenten weinig ruimte om aan te nemen dat het verhogen 

van de huidige grens van het maximaal nadelige herverdeeleffect (€15,- per inwoner per jaar) in de 

begroting is in te passen. De tekorten in het sociaal domein, het verwerken van de oplopende 

opschalingskorting en de inpassing van de financiële effecten van de grote maatschappelijke 

opgaven die op gemeenten afkomen, maken dat gemeenten weinig ruimte zien om ook nog snel 

grote herverdeeleffecten op te vangen. De VNG wil daarom graag de gelegenheid nemen om na 

publicatie van de definitieve uitkomsten van de verdeelonderzoeken uw voorstellen voor het 

ingroeipad met gemeenten te bespreken. Wanneer dat is gebeurd kunnen wij in het bestuurlijk 

overleg van april het bestuurlijk gesprek verder voeren.  

 

Voor beschermd wonen is afgelopen zomer de bestuurlijke afspraak gemaakt om een apart 

ingroeipad te hanteren. Gemeenten kunnen instemmen met uw voorstel om voor beschermd wonen 

een ingroeipad te hanteren dat zowel de beweging van de doordecentralisatie (exponentieel 
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ingroeipad van ongeveer 7 jaar) als de beweging van de landelijke herverdeling (10 jaar conform 

het advies van het Expertiseteam MO/BW) faciliteert. Gemeenten stemmen in met uw voorstel om 

de werking van dit ingroeipad na drie jaar te evalueren en, wanneer de evaluatie daar aanleiding 

toe geeft, dit ingroeipad bij te stellen. 

 

Manier waarop wordt omgegaan met ‘outliers’ 

Ook over de manier waarop wordt omgegaan met ‘outliers’ in de verdeelmodellen (dat wil zeggen, 

gemeenten met te grote verschillen tussen de uitkomsten van de nieuwe verdeelmodellen en de 

feitelijke kosten van die gemeenten) willen wij het bestuurlijk gesprek graag verder met u voeren 

nadat de nieuwe verdeelmodellen zijn gepubliceerd. Ook deze keuzes hangen namelijk sterk af van 

de uitkomsten van de onderzoeken en de daaruit voortvloeiende aansluitverschillen met de 

gemeentelijke kosten.  

 

Op dit moment is onvoldoende duidelijk wat de oorzaken van de aansluitverschillen in de verdeling 

zijn, en wanneer er sprake is van een te groot verschil tussen de uitkomsten van de 

verdeelmodellen en de feitelijke kosten. Wij verzoeken u dan ook om hier meer duidelijkheid over te 

geven, zodat wij hier in januari met u over verder kunnen spreken. Daarbij willen wij benadrukken 

dat het belangrijk is dat Rijk, gemeenten, VNG en onderzoeksbureaus samen optrekken; zowel 

individuele gemeenten als het Rijk dienen open te zijn in het bepalen van wanneer en waarom een 

gemeente een outlier is.  

 

Uitname Wlz (vertaling naar verdeling gemeentefonds) 

Vanaf 2021 wordt de Wlz (Wet langdurige zorg) opengesteld voor mensen met psychische 

problematiek. Een groep mensen die nu gebruik maakt van beschermd wonen zal dan onder de 

Wlz gaan vallen.  

 

Al eerder is de bestuurlijke afspraak gemaakt dat de middelen die daarvoor uit het gemeentefonds 

worden uitgenomen (zowel macro als per gemeente) bepaald zullen worden op basis van 

nacalculatie. Gemeenten kunnen instemmen met het nu voorliggende voorstel om de initiële 

uitname (€495 mln vanaf 2021) te verdelen naar rato van de huidige historische budgetten van de 

centrumgemeenten. Voor nacalculatie per centrumgemeente (verdeling gemeentefonds) gaan wij er 

vanuit dat dit zal gebeuren op basis van een reële prijs  

 

In dit verband willen we ook hier de gemeentelijke zorgen uiten over het proces van 

doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Voor een goede verdeling is een goed systeem van 

kostenverrekening onontbeerlijk. Wij vragen u hier bij uw collega van VWS op aan te dringen dat 

deze kostenverrekening zo snel mogelijk beschikbaar komt.  De toezegging om het nieuwe 

verdeelmodel, na 3 jaar te evalueren en indien nodig aan te passen, zal het vertrouwen bij 

gemeenten versterken.  Deze evaluatie na drie jaar betreft niet alleen het verdeelmodel, maar ook 

het ingroeipad en de gebruikte verdeelmaatstaven.  

 

Ten slotte willen wij u twee meer algemene punten meegeven. Het VNG-bestuur ziet het als een 

aandachtspunt dat de nieuwe verdeling van het gemeentefonds klassiek kan leiden tot 

herverdeeleffecten die mogelijk niet in verhouding staan tot de geconstateerde knelpunten in dit 

deel van de algemene uitkering. Dit in tegenstelling tot het onderdeel sociaal domein waar de 

knelpunten evident zijn en waar onze leden ook hebben gevraagd om een andere verdeling.  

Ook vragen wij aandacht voor het gegeven dat de herziening van de verdeling van het 

gemeentefonds een complexe opgave is die onder grote tijdsdruk wordt uitgevoerd. Voor begrip 
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van en draagvlak voor de uitkomsten van de verdeling is het van belang dat er een zorgvuldig 

proces wordt doorlopen, waarin gemeenten binnen de beschikbare tijd voldoende gelegenheid 

hebben om afstemming te bereiken over uw voorstellen.  

 

Wij vertrouwen er op dat u daar de komende maanden extra aandacht aan zult geven.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

J. Kriens 

Algemeen directeur 
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