
Motie   
 
 
 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 25 juni 2020 

 

Onderwerp: Herverdelen gemeentefonds treft kleine plattelandsgemeenten 

Kennis genomen hebbende van: 

• Het artikel ‘Zo herverdelen maakt de problemen nog groter’ (*), gepubliceerd op de website 
Binnenlands Bestuur; 

• waarin wordt gemeld dat het Rijk voornemens is het gemeentefonds te herverdelen; 

• daarbij plattelandsgemeenten met minder dan 100.000 inwoners fors minder geld toebedeeld 
krijgen; 

• de woorden van Ellen van Selm, voorzitter van het samenwerkingsverband van 
plattelandsgemeenten P10 en burgemeester van de gemeente Opsterland, die haar zorgen 
uiteen zet en spreekt van een dramatische uitgangspositie voor gemeenten met minder dan 
100.000 inwoners. 
 

Overwegende dat: 

• De gemeente Midden-Groningen een plattelandsgemeente is met minder dan 100.000 

inwoners; 

• onze gemeente door de stijgende zorgkosten in met name de jeugdzorg moeite heeft met het 

verzorgen van een sluitende begroting; 

• onze gemeente  extra hard getroffen wordt door het voornemen van het Rijk om het 

gemeentefonds te herverdelen; 

• dit voornemen ervoor zorgt dat de financiële kloof tussen stad en platteland, Randstad en 

omliggende provincies, wordt vergroot; 

• de leefbaarheid in plattelandsgemeenten, waaronder onze gemeente , onder druk komt te 

staan en voorzieningen mogelijk zullen verdwijnen, dan wel wegbezuinigd. 

 

 
Roept het college van burgemeester en wethouders op: 

• Alles in het werk te stellen de herverdeling van het gemeentefonds niet ten koste te laten gaan 

van plattelandsgemeenten; 

• Samen met andere (plattelands)gemeenten een lobby te starten om de bijdrage van het Rijk 

voor plattelandsgemeenten te vergroten, in plaats van te verkleinen, om de leefbaarheid een 

impuls te geven; 

• Aan te sluiten bij de Provinciale Staten van de provincie Groningen, waar een soortgelijke 

motie unaniem is aangenomen; 

• Deze gemeenteraad periodiek, doch zeker elk kwartaal, geïnformeerd te houden over de 

voortgang van de lobby en de stand van zaken omtrent het voornemen om het gemeentefonds 

te herverdelen.  

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 



 

Slochteren, 25 juni 2020 

Namens de fracties van GemeenteBelangen Midden-Groningen, VVD, PvdA, CU, D66, CDA, 
GroenLinks, PvdA, SP en LMG 
 
 
Geke Akkerman           Mieke Bos                     Thea van der Veen              Marco Metscher 
 
    ………………            ……………….               …………………                   ………………….. 
 
 Erianne van der Burg    Gerard Renkema         Mariët Bosman                    Nette Kruzenga  
 
  ………………...            ……………….             ……………….                       ………………… 
 
Han van der Vlist  
 
…………………… 
                                  

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 juni 2020 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

Adriaan Hoogendoorn 

Voorzitter 

Mieke Bouwman 

Griffier 
 

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


