
P-10 Gemeenten 
Secretariaat P-10 Gemeenten
t.a.v. mevrouw E. van Selm 
P10@Opsterland.nl 

  

Zaaknummer: L244703 Uw kenmerk: Behandeld door: Verzonden:

H.G.V. Krakers xxxxxxxx 

Onderwerp: Adhesiebetuiging P10 gemeenten herverdeling Gemeentefonds

Geachte mevrouw Van Selm,

Op 9 april jongstleden hebben wij van u een verzoek ontvangen om deel te nemen aan de door de 
P10 gemeenten gestarte lobby actie rondom de herverdeling van het Gemeentefonds.

Wij maken ons evenals de P10 gemeenten grote zorgen over de komende herverdeling van het 
gemeentefonds. Daarbij vragen wij ons af of deze herijking recht zal doen aan de voorgestane meer 
kostengeoriënteerde verdeling van de middelen uit het gemeentefonds.
De informatie die wij daarover tot nu toe hebben ontvangen wijst daar in ieder geval niet op.  De 
eerste onderzoeksresultaten van AEF en Cebeon lijken vooral te zijn gebaseerd op een verschuiving 
van middelen van kleine- en middelgrote gemeenten naar de grote steden en verstedelijkte gebieden, 
en vereenvoudiging van het verdeelmodel door vermindering van het aantal maatstaven.

De argumenten die u in uw memo benoemt om een lobby te starten voor een rechtvaardige verdeling 
van het gemeentefonds kunnen wij van harte ondersteunen.
Bovendien sluit uw actie ook aan bij een eerder door onze raad aangenomen motie om zo veel 
mogelijk aan te sluiten op landelijke lobby’s met als doel om bij de herijking van het landelijke 
verdeelmodel te komen tot een eerlijker verdeling van de rijksmiddelen. 

Besluit
Wij hebben besloten aan te sluiten bij de lobby van de P-10 gemeenten met betrekking tot de 
herverdeling  van het gemeentefonds.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over deze brief, neemt u dan contact op met de heer H. 
Krakers via telefoonnummer 14033 of 06-21988277.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn G.J. Bouwmeester
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