
Motie 02: Eerlijke herverdeling gemeentefonds 

De Gemeenteraad van Groningen in vergadering bijeen, op woensdag 13 juli 2022, besprekende 
‘Meicirculaire 2022’. 

Constaterende dat: 

· Het rijk vast houdt aan de omstreden invoering van de herverdeling van het gemeentefonds per 1 
januari 2023; 

· Met name gemeenten in de provincies Groningen en Friesland hard geraakt worden. 

· De Groninger gemeenten berekend hebben er gezamenlijk 45 miljoen euro op achteruit te gaan1. 

· Ook de gemeente Groningen onvoldoende middelen van het Rijk ontvangt om zijn taken in het 
Sociaal Domein te kunnen financieren; 

· De middelen voor de jeugdzorg achter blijven bij de ontwikkeling van de uitgaven en een andere 
accressystematiek vanaf 2026 voor grote financiële tekorten zorgt; 

· De VNG heeft berekend dat gemeenten er door een andere accressystematiek in 2026 jaarlijks ten 
minste € 2,9 miljard tekort komen; 

· Het kabinet in het coalitieakkoord heeft opgenomen dat het werkt aan een aanpassing van de eigen
bijdrage voor de huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) welke vanaf 
2025 moet leiden tot een taakstellende besparing van € 95 miljoen. 

Overwegende dat: 

· De structurele financiële problemen in het sociaal domein waar gemeenten al sinds de 
decentralisaties tegenaan lopen niet worden opgelost; 



· Er voor de voorzieningen in het sociaal domein een uitlegbaar, passend, stabiel en voorspelbaar 
budget moet zijn; 

· De kosten die gemeenten moeten maken voor de levering van afdwingbare voorzieningen, 
voorzieningen die door externe verwijzers worden toegekend of voorzieningen die het gevolg zijn 
van voorschriften van het rijk, er per gemeente één toereikend, integraal en herleidbaar budget 
moet zijn; 

· Het beter is wanneer er voor collectieve of algemene voorzieningen, die zich beter lenen voor 
gemeentelijke én landelijke politiek-bestuurlijke keuzes, één ongedeeld budget in het 
gemeentefonds (niet in de algemene uitkering) komt; 

· De verdeling van budgetten over de gemeenten zoveel mogelijk moet aansluiten bij de werkelijke 
kosten; 

· De herverdeling van het gemeentefonds ervoor zorgt dat de financiële kloof tussen stad en 
platteland, randstad en omliggende provincies, wordt vergroot; 

· Radicale bezuinigingen voor onder andere minimaregelingen, maatschappelijke ondersteuning, 
dorps- en buurthuizen, sportclubs en zwembaden, bibliotheken, muziekscholen, het onderhoud aan 
(vaar) wegen en openbaar groen voorkomen moet worden; 

· De leefbaarheid in plattelandsgemeenten, onder druk komt te staan en voorzieningen mogelijk 
zullen verdwijnen, dan wel wegbezuinigd. 

Roept het college van burgemeester en wethouders op: 

· Om uit solidariteit en rechtvaardigheid samen met andere gemeenten een stevige lobby richting 
het Rijk te voeren om het macrobudget te verhogen, opdat het verbeterde verdeelmodel 
plattelandsgemeenten niet onevenredig benadeelt. 

· Aan te sluiten bij bestaande lobby’s in de noordelijke regio omtrent de herverdeling van het 
gemeentefonds. 

En gaat over tot de orde van de dag.
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