
 

Verzonden: maandag 21 september 2020 16:41 

Onderwerp: Kleine aanpassing Motie 'Voorstel herijking gemeentefonds onverantwoord, bijsturen is 

noodzaak' en verwacht positief preadvies VNG 
Urgentie: Hoog 

 
Beste bestuurlijke leden van de (klankbordgroep) K80, 
Beste colleges van gemeenten tot 100.000 inwoners, 
 
Anderhalve week geleden vroegen wij, de bestuurlijke kopgroep bestaande uit de gemeenten Olst-Wijhe, 
Rozendaal, Alphen-Chaam, Enkhuizen en Beesel:  
ondersteunt u de motie ‘Voorstel herijking gemeentefonds onverantwoord, bijsturen is noodzaak’?  
Met deze motie roepen wij het VNG-bestuur op het proces van herijking van het gemeentefonds 
onlosmakkelijk te verbinden met de eis aan het rijk om structureel meer financiële ruimte voor alle 
gemeenten. 
 
Tekstuele aanpassing motie en positief preadvies VNG 
Om tot een positief preadvies van de VNG te komen, hebben wij de tekst van de motie licht aangepast. 
Voor de VNG is het belangrijk om de discussie over het nieuwe voorstel tot herverdeling van het 
gemeentefonds dit najaar te voeren. In de motie is daarom duidelijker gemaakt dat de invoering van de 
herverdeling (in plaats van het herverdelingsvoorstel zelf) moet worden opgeschort, zolang er geen extra 
geld beschikbaar komt; de tekst in rood lettertype is om die reden aan de motie toegevoegd (punt 3 
dictum motie). 
Door deze aanpassing verwachten wij deze week een positief preadvies van de VNG. 
 
Steunende gemeenten 
Behoort u tot de gemeenten die hebben aangegeven de motie te steunen? Dan gaan wij ervanuit dat u 
ook akkoord bent met deze kleine wijziging in de motie; we nemen uw gemeente op als mede-indiener. 
Mocht u niet akkoord zijn, verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen. U kunt uw bericht sturen 
naar lindy.simons-saelmans@beesel.nl (reply op deze mail).  

 
Instemmen tijdens ALV 
Ook kunt u er, mede gezien het positieve preadvies van de VNG, voor kiezen tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in te stemmen met deze motie. Samen staan we krachtig! 
 
 
Mede namens de overige leden van de kopgroep, 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
Bob Vostermans, 
Burgemeester Beesel 
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