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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de actie herverdeling gemeentefonds 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de gemeenteraad middels een raadsbrief te informeren over de 
laatste stand van zaken van de actie tegen de nadelige gevolgen van de herverdeling gemeentefonds. 
 
Toelichting 
Op meerdere momenten is de raad geïnformeerd over het effect van de door het kabinet voorgestelde 
herverdeling van het gemeentefonds. Dit effect is voor Tubbergen negatief: een korting van € 34 per inwoner. 
Dit leidt tot een structureel nadeel van € 718.000 voor de gemeente Tubbergen. De portefeuillehouder 
financiën heeft aangegeven na te zullen gaan op welke wijze hiertegen actie zou kunnen worden gevoerd. In 
deze raadsbrief wordt de laatste stand van zaken weergegeven. 
 
De portefeuillehouder financiën heeft namens het college van Tubbergen contact gezocht met de 
Overijsselse nadeelgemeenten Olst-Wijhe, Losser en Twenterand. We hebben alle ‘nadeelgemeenten’ in 
Nederland een oproep gestuurd om zich bij ons aan te sluiten. Het is ons gelukt om uiteindelijk 38 
gemeenten te mobiliseren. Inmiddels hebben we een brief verstuurd naar diverse ‘stakeholders’ 
(fondsbeheerders, minister-president, vaste kamercommissies, tweede kamerfracties en de VNG), die 
invloed kunnen uitoefenen op het verloop van de herverdelingsdiscussie. Genoemde brief hebben wij als 
bijlage bijgevoegd. 
 
In lobbytrajecten is ‘massa’ van groot belang. Hoe meer gemeenten zich achter een bepaald belang scharen, 
hoe meer ‘impact’ de lobby uiteindelijk heeft. Om die reden hebben wij contact met een andere 
gemeentelijke lobbygroep gelegd, met een vergelijkbaar belang. Genoemde groep vertegenwoordigt 
eveneens een aanzienlijk aantal gemeenten (om en nabij 70). Olst-Wijhe, Losser, Tubbergen en Twenterand 
kiezen er voor om, naast de eigen acties, de inspanningen in het vervolg met deze groep te bundelen. We 
richten de actie op de Algemene Ledenvergadering van de VNG van 13 januari 2022. Door een vuist te 
maken, kan het VNG-bestuur worden gedwongen om op dit dossier een kritische houding tegen de 
fondsbeheerders aan te nemen.  
We informeren u zodra meer bekend is. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 

 



de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, (plv.) mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen 
aan ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres 
is h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
  

 

 

de burgemeester 

 
 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 
 

 
Ing. J.L.M.Scholten 



 
Minister-President en minister van Algemene Zaken 
Drs. M. Rutte 
Postbus 20001 
2500 EA Den Haag 
 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
mw. drs. K.H. (Kajsa) Ollongren 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
 
Staatssecretaris van Financiën (fondsbeheerder) 
Dr. J.A. Vijlbrief 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag 
 
 
Betreft: actie tegen voorstel herverdeling gemeentefonds 
 
 
Geachte heer Rutte, mevrouw Ollongren en heer Vijlbrief, 
 
In augustus 2021 hebben de beheerders van het gemeentefonds het herverdeelvoorstel gepresenteerd. 
Daaruit blijkt dat, met ingang van 2023, een groot aantal gemeenten fors gekort wordt op de uitkering uit het 
gemeentefonds. Wij, wethouders Financiën van 41 nadeelgemeenten, leggen ons hier niet bij neer! 
 
Als deze herverdeling wordt aangenomen, gaat dat ten koste van de lokale voorzieningen,  basistaken en 
dienstverlening waar wij als Nederlanders altijd zo trots op waren. Zonder financiële middelen kan de 
basiskwaliteit niet meer gegarandeerd worden. In de praktijk betekent dit dat we moeten stoppen met de 
keukentafelgesprekken, dat het onkruid hoog opschiet in de plantsoenen, we het minimabeleid moeten 
versoberen, een verschraling van de huishoudelijke hulp en een forse verhoging van de Ozb.  
 
In de afgelopen jaren heeft het Rijk steeds meer taken neergelegd bij de gemeenten en daar tegelijkertijd 
minder geld voor beschikbaar gesteld. Gemeenten hebben nu veelal moeite de financiële eindjes aan elkaar te 
knopen en de inwoners worden daar de dupe van. We hebben het lang volgehouden maar de op handen zijnde 
herverdeling van het gemeentefonds, in combinatie met nieuwe, kostbare ontwikkelingen als ‘energietransitie’, 
de verstrekkende gevolgen van de implementatie van de Omgevingswet en de Wet inburgering, doen de deur 
dicht.  
 
De rek is eruit! We willen geen verdere uitholling van onze gemeentelijke dienstverlening. 
 
Wij vragen van u daarom het volgende: 
1) Heroverweeg de actuele herverdeelvoorstellen en verhoog het gemeentefonds (de koek moet groter). 
2) Schrap de zogenoemde ‘opschalingskorting’. 
3) Bied alternatieven voor het abonnementstarief in de Wmo. 
4) Heroverweeg de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten. Naar een verhouding die meer recht 
doet aan de belangrijke positie van gemeenten in het bestuurlijke bestel. 
 
Geen knaken, geen extra taken! 
Wij verwachten van u dat u onze voorstellen meeneemt in het regeerakkoord en in de definitieve herverdeling 
van het gemeentefonds.  
 
En wij geven u nadrukkelijk de boodschap mee dat we geen nieuwe taken meer kunnen uitvoeren, zonder 
daarvoor fatsoenlijk gecompenseerd te worden. Daarom kort en goed: geen knaken, geen extra taken! 
 
  



Voor nadere informatie over deze brief kunt u contact opnemen met wethouder Harry Nijhuis, mailadres: 
h.tenvoorde@losser.nl. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Harry Nijhuis,     Hans Olthof, 
Wethouder Financiën gemeente Losser  Wethouder Financiën gemeente Olst-Wijhe  
  
 
 
Trees Vloothuis,     Roel Koster, 
Wethouder Financiën gemeente Tubbergen Wethouder Financiën gemeente Twenterand 
 
 
 

Hans Tanis,     Kees van Velzen, 

Wethouder Financiën gemeente Altena  Wethouder Financiën gemeente Alphen aan den Rijn 
 
 
 
Nico Bults,     Peter Janssen MFP, 
Wethouder Financiën gemeente Barendrecht Wethouder Financiën gemeente Beekdaelen 
 
 
 
Nico Heijink,     Ine van Burgsteden, 
Wethouder Financiën gemeente Bloemendaal Wethouder Financiën gemeente Brummen 
 
 
 
Ruud van Leeuwen,    Harry Bakker, 
Wethouder Financiën gemeente Dalfsen  Wethouder Financiën gemeente Drimmelen 
 
 
Roland van Benthem,    Steven Kraaijeveld, 
Wethouder Financiën gemeente Eemnes  Wethouder Financiën gemeente Eersel 
 
 
Henk Wessel,     Adriaan de Jongh, 
Wethouder Financiën gemeente Elburg  Wethouder Financiën gemeente Geertruidenberg 
 
 
 
Hans van de Laar,    Dick van Zanten, 
Wethouder Financiën gemeente Geldrop-Mierlo Wethouder Financiën gemeente Gorinchem 
 
 
Rick Joosten,     Jan Mollen, 
Wethouder Financiën gemeente Grave  Wethouder Financiën gemeente Halderberge 
 
 
Piet van Leenen,     Peter Calis, 
Wethouder Financiën gemeente Hoeksche Waard Wethouder Financiën gemeente Laren 
 
 
Wim Vos,     Helga Witjes, 
Wethouder Financiën gemeente Leusden  Wethouder Financiën gemeente Lingewaard 
 
 



Math Wilms,     Wim Oosterwijk, 
Wethouder Financiën gemeente Maasgouw Wethouder Financiën gemeente Nijkerk 
 
 
Martijn Hamerslag,    Joep Pernot, 
Wethouder Financiën gemeente Nissewaard Wethouder Financiën gemeente Nuenen 
 
 
Barbara de Reijke,    Brigitte Faber-de Lange, 
Wethouder Financiën gemeente Ouder-Amstel Wethouder Financiën gemeente Overbetuwe 
 
 
Harry Rotgans,     Marinka Mulder, 
Wethouder Financiën gemeente Purmerend Wethouder Financiën gemeente Renkum 
 
 
Frank Rombouts,     Dorus Klomberg,      
Wethouder Financiën gem. Reusel-De mierden Wethouder Financiën gemeente Rheden 
 
 
Joke Kruit,     Ed Mathijssen, 
Wethouder Financiën gemeente Schagen  Wethouder Financiën gemeente Sint-Michielsgestel 
 
Jan Boersma,     Gerrit Boonzaaijer, 
Wethouder Financiën gemeente Son en Breugel Wethouder Financiën gemeente Utrechtse Heuvelrug 
 
 
Mark du Maine,     Kees Zondag, 
Wethouder Financiën gemeente Vught  Wethouder Financiën gemeente Zaltbommel 
 
 
Gert-Jan Bluijs,     Ton de Gans, 
Wethouder Financiën gemeente Zandvoort  Wethouder Financiën gemeente Zoeterwoude. 


