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VERZONDEN 16 APR. 2012 

Geachte mevrouw Spies, 

De gemeenteraad van Drimmelen heeft op 22 maart jl. de motie uitstel herverdeling 
gemeentefonds aangenomen en ons College opgedragen zijn zorgen over genoemd uitstel 
ook aan U kenbaar te maken. 

Wij onderschrijven het gestelde in de motie en verzoeken U, voor zover vallend binnen uw 
verantwoordelijkheid en mogelijkheden, te bewerkstelligen dat betreffende herverdeling zo 
spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. 

Bijgaand gelieve U een kopie van de in eerste instantie aan de V.N.G. gerichte brief plus 
motie aan te treffen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Drimmelen 

drs. C. Smits L.C.M drs 
secretaris 
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Geachte heer, mevrouw, 

De gemeenteraad van Drimmelen heeft op 22 maart jl. de motie uitstel herverdeling 
gemeentefonds aangenomen. 

In deze motie draagt de gemeenteraad ons college met betrekking tot de op handen zijnde 
herverdeling gemeentefonds op: 

• gelet op het doel van aanpassing van de systematiek, een eerlijkere verdeling te 
bewerkstelligen van het gemeentefonds, zijn zorgen kenbaar te maken over het 
besluit tot uitstel van herverdeling; 

• de vrees te uiten dat dit uitstel tot afstel zal leiden; 
• andere gemeenten daarom te verzoeken zich eerlijk en solidair op te stellen, en de 

motie te ondersteunen. 
De motie treft u als bijlage aan. 

Ons college onderschrijft het gestelde in de motie en verzoekt u, voor zover vallend binnen 
uw verantwoordelijkheid en mogelijkheden, te bewerkstelligen dat betreffende herverdeling 
zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Drimmelen 

drs. C. Smits 
s( (Cretans urgeme 
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Een afschrift van deze brief (plus bijlage) is verzonden aan: 
- de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; mevrouw mr. drs. J.W.E. 

Spies 
- alle gemeenten in Nederland 
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ris WD afdeling Drimmelen 

Motie uitstel herverdeling gemeentefonds 
Namens de WO, dient ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Drimmelen, 
staande de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2012 de onderstaande motie in; 

mm 
De WD heeft vernomen dat herijking van het gemeentefonds dat gepland stond voor 2012 
onlange door minister Spies van Binnenlandse zaken is uitgesteld naar 2014. Dit mede op 
druk van en initiatief door de VNG. 

De WO betreurt dit. Al jaren wordt de uitkering van het gemeentefonds, hetgeen meer dan 
70% van de inkomsten van de gemeente Drimmelen bepaalt, berekent op achterhaalde 
verdelingscriteria. Dit geldt trouwens voor bijna alle gemeenten. 

Hierdoor is er een absolute oneerlijke scheefgroei ontstaan tussen vergelijkbare gemeenten 
Dit is ook de conclusie van de Raad van financiële verhoudingen in het Rfv-rapport van li 
november 2011. Onderstaand een stukje uit de samenvatting. 

Da Raad1» van oordeel dat het afwegingskader zoals voorgesteld leidt tot Mn orKtoetmauge verdoHng. Hat geld 
vmdéfen op basis van veronderstelde kosten of gewenste uitgaven leidt er nfet toe dat het geld by gemeenten ook 
op deze wijze tol besteding komt. De algemene uitkering is ongeschikt en ongewenst ats sturingsinstrument. 

AHes evwwegende adviseert de Raad u de verdeling van de algemene uitkering te 
baseren op de maateclTappelpB voorkeuren van de gezamenJfpce gemeenten, zoals 
die tot uitdrukking komen in de MteNjke gemeenMjke uitgaven. Niet sturend maar 
volgend, om op deze wijze tegemoet te komen aan de doelen die met de decentralisatie van een taak beoogd 
werden: de gemeente gaat erover, niet het Rjk. _ _ r ^ _ 

Kosten van dit besluit van minister Spies, onder druk van de VNG, voor de gemeente 
Drimmelen, 1 miljoen per jaar vanaf 2012. 

Kortom in 2013 en 2014 krijgt de gemeente Drimmelen 1 miljoen minder uit de algemene 
uitkering. Een miljoen dat de gemeente Drimmelen veie jaren ten onrechte al niet feeéft 
ontvangen. 

De WD maakt zich zorgen over dit uitstel en is bang dat het wellicht tot afstel gaat leiden. 

De WD besluit daarom het collage OP te dragen: 
1) Deze zorgen via een brief kenbaar te maken aan minister Spies van Binnenlandse 

zaken en de VNG. 
2) Deze motie door te sturen naar alle andere gemeenten, samen met de brief aan de 

minister Spies en de VNG, met liet verzoek om zich eerlijk en solidair op te stellen en 
derhalve ook deze motie te stedneK 
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