
 

 

   
 

Informatienota 
Datum vergadering : 30 juni 2020 

Registratienummer : 65715  

   IN/083 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : 1. Brief P10 adhesiebetuiging herverdeling gemeentefonds  

   2. Memo P10 inzake herverdeling gemeentefonds  

   3. Brief adhesiebetuiging aansluiten lobby van P10 

Onderwerp : Aansluiten lobby P10 inzake herverdeling gemeentefonds 

 

 

Onderwerp  

Aansluiten lobby P10 inzake herverdeling gemeentefonds 

 

Kennisnemen van 
Het aansluiten bij de lobby van de plattelandsgemeenten P10 voor de gevolgen van de  
herverdeling van het gemeentefonds.  

 

Inleiding 
Per 1 januari 2021 zou een nieuwe verdeling van het gemeentefonds worden gehanteerd. Inmiddels is 

duidelijk dat de herverdeling is uitgesteld tot 1 januari 2022. De herverdeling geeft zorgen bij 

plattelandsgemeenten; gemeenten met een groot grondoppervlak en lage bevolkingsdichtheid. Deze 

gemeenten zouden namelijk een nadeelgemeente kunnen worden door een lagere uitkering vanuit het 

gemeentefonds, waarbij de huidige begroting al onder druk staat.  

 

Kernboodschap 
Het netwerk van plattelandsgemeenten P10 (met inmiddels 22 leden) wil samen met andere 

plattelandsgemeenten een lobby opstarten om de negatieve herverdeeleffecten te voorkomen.  

Omdat gemeente West Betuwe als plattelandsgemeente kan worden getypeerd is de gemeente 

gevraagd een adhesiebetuiging uit te spreken en daarmee de lobby richting het rijk te versterken. Zie 

ook bijlage 1 en 2.    

Ons college heeft op 26 mei 2020 dan ook besloten een adhesiebetuiging uit te spreken en aan te sluiten 

bij de lobby van de P10. 

 

Consequenties 

Met het aansluiten bij de lobby van de P10 wordt actief gehandeld op de mogelijke negatieve 

herverdeeleffecten van het gemeentefonds.  

 

Financiën 

Het aansluiten bij de lobby heeft geen financiële consequenties.  

 

Het is nog niet duidelijk wat de negatieve herverdeeleffecten vanuit het gemeentefonds voor West 

Betuwe zou kunnen zijn.   
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Communicatie 

In bijgevoegde brief (bijlage3) treft u de adhesiebetuiging aan waarbij ons college aansluit bij de lobby 

van de P10. 

 

Vervolg 

Via de P10 zal de lobby worden opgestart en gevolgd. Bij ontwikkelingen zal uw gemeenteraad 

hierover worden geïnformeerd. 

 

De P10 is als netwerk van 22 plattelandsgemeenten met meer onderwerpen bezig die ook in onze 

gemeente spelen, zoals leefbaarheid, aanrijtijden in het buitengebied en functieveranderingen in het 

platteland. Mogelijk heeft het eventueel aansluiten bij de P10 een bredere meerwaarde voor onze 

gemeente. Dit zal de komende maanden worden verkend.  

 

Bijlage(n) 

1. Brief P10 adhesiebetuiging herverdeling gemeentefonds  

2. Memo P10 inzake herverdeling gemeentefonds  

3. Brief adhesiebetuiging aansluiten lobby van P10 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 


