
Motie
vreemd aan de orde van de dag

Titel van de Motie: “Herverdeling gemeentefonds: een ijskoude douche”
Datum raad: 10 februari 2021
Onderwerp: Herverdeling gemeentefonds
........................................................................................

De raad van de gemeente Het Hogeland, in vergadering bijeen op 10 februari 2021,

Constaterende dat:
 de uitkering uit het Gemeentefonds de ruggengraat van de gemeentelijke financiën vormt;
 de voorgenomen herverdeling van het Gemeentefonds voor de gemeente Het Hogeland, net als 

voor vrijwel alle andere gemeenten in Groningen en Friesland,  een fikse korting van de bijdrage uit 
dat fonds betekent;

 de korting voor onze gemeente neerkomt op een bedrag tussen € 50 en € 100,- per inwoner;



 de korting daarmee tussen € 2,5 en € 4,5 miljoen structureel zal liggen; 
 reeds in de raadsvergadering van 1 juli 2020 bij motie is uitgesproken dat ”het water tot aan onze 

lippen staat“ voor wat betreft de beschikbare middelen om alle gemeentelijke taken naar behoren 
te kunnen uitvoeren, vooral gelet op de tekortschietende middelen voor de taken in het Sociaal 
Domein.

Overwegende dat:
 er al een forse onbalans is tussen de benodigde middelen voor het uitvoeren van taken in het 

sociaal domein en de binnen het Gemeentefonds daarvoor beschikbaar gestelde middelen; 
 wij mede daardoor inmiddels de lastendruk voor de inwoners fors hebben moeten laten stijgen; 
 daarnaast keuzes moeten maken die de dienstverlening aan onze inwoners en het 

voorzieningenniveau aantasten;  
 wij desondanks worstelen met het maken van een sluitende gemeentelijke begroting.
 een korting zoals die door voornoemde herverdeling wordt voorgestaan, een forse verschraling van 

de leefbaarheid zal betekenen.

Spreekt uit dat:

 De voorgestane korting een “ijskoude douche” wordt voor onze gemeente en haar inwoners en in 
breder perspectief voor alle getroffen gemeenten, met desastreuze gevolgen voor het platteland 
van Groningen en Friesland.

 De herverdeling met deze uitkomst neerkomt op het omgekeerde ‘Robin Hood-effect’: gemeenten 
die de meeste kansarme inwoners hebben moeten inleveren ten bate van andere gemeenten. 

 Wij willen wat iedere gemeenteraad wil: een eerlijke financiering om voor inwoners een 
betrouwbare eerste overheid te zijn.

Besluit:
 De voorgestelde herijking van het Gemeentefonds met kracht af te wijzen, gelet op de desastreuze 

gevolgen voor onze en andere noordelijke gemeenten.
 Van zijn afkeuring bij noodkreet per brief en met toezending van deze motie blijk te geven bij de 

Minister van BZK, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de VNG.



En roept het College van Burgemeester en Wethouders op:
 In samenwerking met de Vereniging Groninger Gemeenten en andere noordelijke gemeenten 

maximale druk op het Kabinet en de Tweede Kamer te zetten om de herijking van het 
Gemeentefonds bij te stellen zodat de voorziene korting ongedaan gemaakt wordt.

 Ook in P10 (plattelandsgemeenten)-verband het verzet voort te zetten tegen een herverdeling van 
het gemeentefonds die nadelig uitpakt voor plattelandsgemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.
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