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De komende herijking van het gemeentefonds zal naar alle waarschijnlijkheid voor circa 2/3 
deel van de Nederlandse gemeenten, waaronder Leusden, vanaf 2022 gaan leiden tot een 
nadelig herverdeeleffect. De voorziene uitnames uit het Gemeentefonds zullen fors zijn en 
hun weerslag hebben op de gemeentebegroting en het betaalbaar houden van het huidige 
voorzieningenniveau. De vitaliteit van onze gemeente loopt daarbij gevaar. Hoewel de cijfers 
nog niet officieel zijn gepubliceerd en de herverdeling met een jaar is uitgesteld tot 2022, 
wijzen de eerste signalen er op dat er een grote verschuiving van middelen zal zijn van de 
kleine en middelgrote gemeenten naar de grote steden en de verstedelijkte gebieden. 

De grote steden (onder andere de G4) zijn goed vertegenwoordigd in de financiële 
netwerken rondom de processen van  de herijking. Zij zullen al hun invloed aanwenden om 
de herverdeling binnen zo kort mogelijke termijn te realiseren met een zo groot mogelijk voor 
hen positief effect. Als er geen tegengeluid wordt gegeven komt de focus bij de herverdeling 
te veel te liggen op de groot- stedelijke problematiek en de versterking van de Randstad. 

De P10 gemeenten (een netwerk van de 22 grootste plattelandsgemeenten) doet een 
beroep op gemeenten die met vergelijkbare problematiek kampen om zich aan te sluiten bij 
hun lobby richting Den Haag en daarmee een zo krachtig mogelijk geluid richting Den Haag 
te laten horen. Daarbij is het doel om in het nog te doorlopen besluitvormingsproces rondom 
de herverdeling meer “aan de voorkant” te komen (planning is momenteel: eerste resultaten 
in september, besluitvorming eind 2020). Gevraagd wordt aan andere gemeenten om deze 
actie te ondersteunen en om zo veel mogelijk de krachten te bundelen. 

Bij de behandeling van de kaderbrief 2020 heeft de raad een motie aangenomen waarbij het 
college wordt verzocht 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 (nr. M.10.4). Door mee te doen met deze actie wordt deels invulling gegeven 
aan deze motie. Het college heeft dan ook besloten om aan te sluiten bij het standpunt van 
de P10 gemeenten en mee te doen aan de lobby voor een rechtvaardige verdeling van het 
gemeentefonds. Wij zullen daarnaast alle potentiële beïnvloedingsmogelijkheden op de 
radar blijven houden en zo nodig daarop anticiperen. Voor de reactie van het college wijzen 
wij u naar de bijgevoegde brief
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