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Onderwerp: Raadsbrief antwoord college Groningen Fonds Tekortgemeenten 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In een raadbrief van 9 november hebben wij u antwoord gegeven op schriftelijke vragen over de 

uitkering van het Fonds Tekortgemeenten (de zg. Stroppenpot). Een van de vragen luidde als volgt: 

 

- Is het denkbaar dat (een deel) van de gelden uit de stroppenpot als het ware terugvloeien 

naar de RIGG, waardoor alle deelnemende gemeenten hier voordeel van hebben? 

Ons antwoord was: 

-Voor de verdeling van de stroppenpot zijn in RIGG verband geen afspraken gemaakt. Alleen de 

gemeente Groningen (als enige ontvanger van een uitkering uit het Fonds) kan daartoe een besluit 

nemen.  

 

Zoals toegezegd hebben wij het college van Groningen gevraagd of de bijdrage van de gemeente 

Groningen aan het solidariteitsdeel van de inkoop van de jeugdhulp invloed heeft gehad op de 

hoogte van de uitkering uit het Fonds. En zo ja of het college van de gemeente Groningen bereid 

zou zijn de raad voor te stellen het betreffende voordeel te delen met de andere gemeenten.  

 

In een brief van 20 december 2018 heeft het college van de gemeente Groningen geantwoord dat 

de bijdrage aan het solidariteitsdeel geen invloed heeft gehad op het de hoogte van de uitkering. 

Het college van Groningen benadrukt in de brief dat het totale tekort binnen het sociaal domein 

voor Groningen met de uitkering uit het fonds nog altijd groter is dan de drempelwaarde van het 

Fonds. Impliciet geeft het college daarmee aan dat de gemeente Groningen binnen het sociaal 

domein nog altijd een groter nadeel heeft dan de overige gemeenten in Groningen.  

 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat het college van Groningen geen aanleiding ziet om een deel 

van de uitkering te delen met de andere gemeenten. In het DB van de PG&Z is afgesproken dat 
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twee financiële adviseurs van de andere gemeenten de technische kant van de berekening van de 

gemeente Groningen zullen beoordelen. Wanneer dat tot nieuwe inzichten leidt dan informeren wij 

u hier over.   

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


