
 
                                                           
Motie: Samen in de ‘strijd’ 

De Gemeenteraad van Groningen in vergadering bijeen, op woensdag 24 juni 2020, 
besprekende de ‘Jaarrekening 2019’’ 
           

Kennis genomen hebbende van: 

• het artikel ‘Zo herverdelen maakt de problemen nog groter’1, gepubliceerd op de 
website Binnenlands Bestuur; 

• waarin wordt gemeld dat het Rijk voornemens is het gemeentefonds te herverdelen; 

• daarbij plattelandsgemeenten met minder dan 100.000 inwoners fors minder geld 
toebedeeld krijgen; 

• de woorden van Ellen van Selm, voorzitter van het samenwerkingsverband van 
plattelandsgemeenten P10 en burgemeester van de gemeente Opsterland, die haar 
zorgen uiteen zet en spreekt van een dramatische uitgangspositie voor gemeenten 
met minder dan 100.000 inwoners. 
 

Overwegende dat: 

• de gemeente Groningen een gemeente is met meer dan 100.000 inwoners; 

• ook de gemeente Groningen onvoldoende middelen van het Rijk ontvangt om zijn 

taken in het Sociaal Domein te kunnen financieren; 

• het huidige voornemen van het Rijk over de herverdeling van het gemeentefonds 

ervoor zorgt dat de financiële kloof tussen stad en platteland, randstad en 

omliggende provincies, wordt vergroot; 

• de leefbaarheid in plattelandsgemeenten, onder druk komt te staan en 

voorzieningen mogelijk zullen verdwijnen, dan wel wegbezuinigd. 

• Het nieuwe verdeelmodel  weliswaar een hogere verklaringsgraad heeft dan het 

oude verdeelmodel2, maar het macrobudget dat het Rijk beschikbaar stelt 

ontoereikend is, waardoor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners 

onevenredig benadeeld worden.  

• Het geen acceptabel scenario is wanneer de gemeente Groningen goed uit het 

nieuwe verdeelmodel komt, terwijl gemeenten in de regio dreigen om te vallen; 

 
 
 

 
1 Artikel: https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/zo-herverdelen-maakt-de-problemen-nog-groter.245106.lynkx 
2https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/04/21/herijking-
gemeentefonds-sociaal-domein-2020/rapport-herijking-gemeentefonds-sociaal-domein-2020.pdf 

 

 

https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/zo-herverdelen-maakt-de-problemen-nog-groter.245106.lynkx


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 de Provinciale Staten van de provincie Groningen, waar een 

soortgelijke motie unaniem is aangenomen; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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