
 

 

 
 
 
 
Samenvatting en preadvies motie “Het te volgen proces in vervolg op de resolutie herverdeling 
gemeentefonds” 
 
Indienende gemeente(n): Baarn 

 
Ondersteunende gemeenten: zie motie.  

 
Strekking van de motie:  
Roept het VNG bestuur op in de afstemming met de fondsbeheerder zorg te dragen voor: 

1. Een stevige, meer prominente borging van de positie van de ROB tijdens de nadere analyse 
van de herijking. 

2. Een intensieve consultatie van gemeenten tijdens het vervolgproces, door gemeenten een 
steviger rol te geven bij het beoordelen van de (tussentijdse) resultaten. 

3. Een helder communicatie over het te lopen tijdspad van dit proces in 2022, waardoor 
gemeenten de uitkomsten van de effecten van de herijking tijdig (kadernota, perspectiefnota) in 
hun meerjarig beleid kunnen opnemen.  

 
Preadvies VNG-bestuur: overnemen 

 
Toelichting 
Het bestuur ziet de motie als een ondersteuning van de reeds ingezette koers. Recentelijk zijn op  
26 november jl. en op 14-15 december jl. nog informele bestuurlijke sessies gehouden. Bij deze laatste 
sessies heeft het ROB een toelichting op haar advies gegeven, op basis waarvan de deelnemers in 
deelsessies nader van gedachten hebben gewisseld.  
 
Ook in de resolutie “Naar een uitlegbaar en stabiel beter verdeelmodel gemeentefonds” wordt het 
belang van het ROB-advies nadrukkelijk bevestigd. Wij zullen de fondsbeheerders vragen om in het 
vervolgtraject opnieuw advies aan de ROB te vragen. Voor de goede orde, de ROB is een 
adviesorgaan van het kabinet en de borging van de positie van de ROB is uiteindelijk aan het kabinet.  
 
Uiteraard zullen wij in samenspraak met de fondsbeheerders de gemeenten een prominente rol blijven 
geven in het beoordelen van het verdeelmodel. De rol van de gemeenten is de laatste jaren via de 
begeleidingsgroepen van de onderzoeken intensief geweest, waarbij gemeenten steeds op de hoogte 
zijn gehouden van de ontwikkelingen. Dat gaan wij uiteraard continueren. Daarbij hoort ook een heldere 
communicatie over het te lopen tijdpad.  
 


