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PERSBERICHT 

 

Noordelijke gemeenten luiden de noodklok: laatst gepresenteerde herverdeeleffecten 

gemeentefonds zijn niet juist. 

De kaart van voor- en nadeel gemeenten die in juli door het ministerie van Binnenlandse Zaken 

(BZK)gepresenteerd is, is niet juist. De kaart geeft geen eerlijke weergave van de effecten van het 

nieuwe verdeelmodel. Gemeenten in Groningen, Fryslân en Drenthe komen er veel slechter vanaf 

dan door het ministerie gesuggereerd is, zo blijkt naar eigen doorrekeningen van de gemeenten van 

de twee noordelijkste provincies.  

De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) zien 

door het niet doorgaan van de BALV van de VNG op 26 november een kans voorbij gaan om samen 

met andere gemeenten te pleiten voor zorgvuldigheid bij maken van een nieuw verdeelmodel. 

Daarom kiezen de verenigingen er nu voor om de effecten van de gemaakte rekenfouten naar buiten 

te brengen. 
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De fout kwam aan het licht in het zeer kritisch rapport dat de ROB (Raad van het Openbaar Bestuur) 

presenteerde. In een bijzin vertelde de raad dat het effect van de indicator Voogdij/18+ niet goed 

verwerkt was. BZK vermeldde enkel de effecten daarvan in een bijlage in een kamerbrief, in een 

afwijkende presentatie van de eerdere cijfers en zonder nieuw kaartje, en alleen voor Fryslân en 

Groningen.  



Volgens de beantwoording van de minister zou het om ‘lichte afwijkingen’ gaan, wat echter 

geenszins waar blijkt te zijn. Noordelijke gemeenten gaan er samen 45 miljoen euro structureel op 

achteruit ten opzichte van de door BZK in juli gepresenteerde kaartjes. Dit heeft te maken met de 

wijze waarop een aantal budgetten in het model is verwerkt, waaronder de middelen voor 

Voogdij/18+. 

Erik Drenth, wethouder van financiën in Midden-Groningen en voorzitter van de kerngroep herijking 

van de Groningse en Friese gemeenten, is ontstemd over de effecten en de werkwijze: “Wederom 

vallen de klappen in het noorden, maar erger is dat we dit zelf moeten uitrekenen naar aanleiding 

van een bijlage bij een kamerbrief, en zelf de kaartjes moeten maken om indruk van het effect te 

krijgen. Transparantie, van het model en het proces van totstandkoming, is voor ons het 

allerbelangrijkst.” 

De noordelijke gemeenten willen vooral benadrukken dat de nieuwe inzichten duidelijk maken dat 

gemeenten zich niet blind moeten staren op de kaartjes. De focus op voor- of nadeel dreigt de 

discussie over de juistheid van het model te overschaduwen. Verklaringen van de verschillen tussen 

gemeenten blijven achterwege.  

Daarom roepen de gemeenten VNG, Rijk én gemeenten in het hele land op samen te werken aan een 

transparant en uitlegbaar model dat voldoet aan de randvoorwaarden die de ROB stelt. Vasthouden 

aan het onafhankelijke advies van de ROB kan het samenbindende middel tussen voor- en nadeel 

gemeenten zijn. Een nieuwe verdeling heeft zo’n grote impact dat zorgvuldigheid bij maken daarvan 

van het grootste belang is. 

 

 

Informatie voor de pers, niet voor publicatie: 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met:  

Dhr. J. Holwerda, secretaris Vereniging van Friese gemeenten, 06-20218502 of 

Dhr. T. Sprenger, secretaris Vereniging van Groninger gemeenten, 06-55797659 

 

Bijlage: een grotere versie van de door Groningen en Fryslân gemaakte kaartjes. 

Op de websites van de VFG en de VGG staan de onderliggende stukken: 

http://www.friesegemeenten.nl/documenten/gemeentefonds/  
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