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MOTIE

Titel motie: Herverdeling gemeentefonds: Jackpot of lid op de neus?

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2020,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat;
- Herijking van het gemeentefonds nodig is, omdat er in de loop van de decennia een 

scheefgroei is ontstaan, waardoor sommige gemeenten meer kregen dan waar ze in feite 
recht op zouden hebben en andere gemeenten juist te weinig (onderzoeksbureau Cebeon)

- Er een herziening van het Gemeentefonds zal plaatsvinden
- Het Gemeentefonds uit vier delen bestaat, nl de algemene uitkering, de decentralisatie- 

uitkering (sociale domein), de integratie-uitkering en de specifieke uitkering (totaal C 30 
miljard, waarvan C 16 miljard voor het sociale domein)

- Er nu te veel nadeelgemeenten zijn
- Een nieuw verdeelmodel gepresenteerd zal worden in de decembercirculaire 2020
- Tweederde van de gemeenten er door de nieuwe verdeling op achteruit zal gaan
- Het vooral de grote steden zijn die er (fors) meer geld bij krijgen
- Het nieuwe model onvoldoende toekomstbestendig is, en dat er sprake is van nog te veel 

onlogische en onverklaarbare uitkomsten en niet uitlegbare herverdeeleffecten 
(onderzoeksbureau Cebeon)

Overwegende dat;
- Er in de toekomst geen nadeelgemeenten meer zouden moeten zijn
- Er toch weer negatieve herverdeeleffecten als gevolg van het nieuwe verdeelstelsel (per 

2022) zullen zijn
- Er ook sprake zou moeten zijn van een verruiming van het gemeentefonds, waardoor er geen 

nadeelgemeenten meer kunnen zijn in de toekomst

Concluderende dat;
- Het onderzoek van Cebeon als conclusie heeft dat er toch weer nadeelgemeenten zullen zijn 

bij het nieuw in te voeren herverdeelmodel
- Dat in dat geval het nieuwe herverdeelmodel nog steeds niet rechtvaardig is 

naar alle gemeenten

De Gemeenteraad van Almelo besluit;
- Het Rijk op te roepen met een herverdeelmodel te komen ZONDER nadeelgemeenten.

Verzoekt de Griffie deze motie onder de aandacht te brengen van;
- Het ministerie van BZK
- De Tweede Kamer der Staten Generaal
- De Nederlandse gemeenten
- DeVNG



En gaat over tot de orde van de dag.
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