Resolutie Zeeuwse Gemeenten: Voldoende middelen voor de regio
Aan: De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, in vergadering bijeen op 25 september 2020 via een digitale
ledenraadpleging

Overwegende dat:
-het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties de laatste hand
legt aan een omvangrijke herverdeling gemeentefonds;
-de daarin geadviseerde verdeelmaatstaven leiden tot een herverdeling van
gemeenten met weinig inwoners naar gemeenten met meer inwoners, zowel
in de kavel klassiek als in de kavel sociaal domein;
-daarmee opnieuw een traject wordt ingezet waarmee gemeenten in dunbevolkte gebieden worden benadeeld;
-al sinds 2015 door het Rijk een opschalingskorting wordt toegepast;
-ook bij de decentralisaties in het sociaal domein al omvangrijke kortingen zijn
toegepast;
-via de herverdeling niet-grootstedelijke gemeenten naar verluidt nogmaals
worden gekort en
-het VNG bestuur door het innemen van een procesgerichte houding
aangaande deze herverdeling het beeld kan oproepen deze herverdeling te
steunen;

Constaterende dat:
-de Zeeuwse gemeenten zowel individueel als in hun gezamenlijke opgaven
nu aantoonbaar al ca.€ 40 á 45 miljoen tekort komen voor de uitvoering van
hun taken;
-de herverdeling eenzijdig ten koste gaat van de niet-grootstedelijke gebieden
-er inmiddels sterke twijfel is of regionale omstandigheden, zoals bevolkingssamenstelling (waaronder vergrijzing en krimp), dorpenstructuur, reisafstanden en opgaven in het landelijk gebied wel adequaat zijn vertaald in de verdeelmaatstaven (bijv. Significant 2020) en
-Minister Ollongren bij brief van 20 juni jl. aan de Kamer de adviezen heeft
aangeboden en het herverdelingstraject nog steeds boven de markt hangt.

Verlangt van het bestuur van de VNG dat:
1. zij zich hard blijft maken voor het terugdraaien van de opschalingskorting
2015-2025 en
2. zij zich hard blijft maken voor het substantieel vergroten van de structurele
middelen voor het gemeentefonds.
Mede namens de Zeeuwse gemeenten,
Oostburg, 24 september 2020
Het college van burgemeester en wethouders van Sluis,
namens dit de burgemeester,

mr M.M.D. Vermue-Vermue

