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Geachte college, 

Op 8 april 2016 ontving de VNG uw brief over de verdeling van het subcluster Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing (VHROSV) in de algemene uitkering. U roept de VNG op 
om onverkort in te stemmen met de herverdeling ten gunste van de plattelandsgemeenten, zoals 

beschreven in de onderzoeksrapporten van Cebeon en AEF. U heeft deze aangelegenheid ook 
besproken tijdens het bezoek van Kees Jan de Vet aan uw gemeente. Uw brief gaat vergezeld van 

een bijlage, waarin portefeuillehouders Financiën en raadsleden van een groot aantal gemeenten uw 
oproep onderschrijven. Tezamen met andere ontvangen brieven is uw brief geagendeerd in de 
vergadering van onze commissie Financiën van 21 april j l . 

De besluitvorming rond de verdeling van het subcluster heeft de nodig tijd gevergd. Dat is de reden dat 
de beantwoording van uw brief op zich heeft laten wachten. 

Wij zetten de gebeurtenissen rond VHROSV kort op een rij; 

Voorjaar/zomer 2015: onderzoekers bepleiten een herverdeling van ca. 129 miljoen euro ten 

gunste van gemeenten met een groot buitenbied. Dit om de kosten voor het maken en 
onderhouden van bestemmingsplannen op te vangen. De beheerders van het gemeentefonds 
kiezen voor het gedeeltelijk doorvoeren van de voorstellen. De plattelandsgemeenten kunnen 

in 2016 een derdedeel tegemoet zien van de 129 miljoen euro. AEF wordt gevraagd de kosten 
binnen het subcluster opnieuw in kaart te brengen. Daarmee wordt het onderzoek van 
Cebeon voor een deel herhaald. 



Maart 2016: onderzoekers van AEF bevestigen met zoveel woorden de uitkomsten van 

Cebeon. De minister van BZK vraagt advies aan de Raad voor de financiële verhoudingen dn 
de VNG. Hij spreekt weliswaar geen voorkeur uit voor een te kiezen vervolgvariant, maar wijst 

wel naar (citaat) 'de duidelijke roep vanuit gemeenten om meer stabiliteit en voorspelbaarheid 

in gemeentelijke budgetten, zoals de 234 wethouders Financiën aan mij kenbaar hebben 
gemaakt via de 'brandbrief van november vorig jaar'. Dit is mogelijk een aanwijzing dat de 

minister in 2017 liever geen verdere stappen wil zetten in het VHROSV-dossier. 

April/Mei 2016: de commissie Financiën en het VNG-Bestuur beraden zich over het uit te 

brengen VNG-advies. De uitkomst wordt neergelegd in een brief aan de minister van BZK. De 
VNG kiest ervoor om in 2017 een tweede stap (een tweede derdedeel) te zetten ten gunste 
van de plattelandsgemeenten, onder het voorbehoud dat de grootste nadeelgemeenten 
passend worden gecompenseerd. De VNG pleit verder voor aanvullend onderzoek, aan de 
hand waarvan later een besluit kan worden genomen over een al dan niet te zetten derde stap 
in 2018. 

Juni 2016: in de algemene ledenvergadering van de VNG wordt een motie van dertien 

Zeeuwse gemeenten aangenomen met 51,507o van de stemmen. In de motie wordt 
uitgesproken dat de herverdeling VHROSV volledig moet worden doorgevoerd. De motie is 

vervolgens -conform het dictum- door de VNG doorgeleid en toegelicht aan de beheerders 
van het gemeentefonds. 

Juli 2016: het kabinet besluit op 8 juli om in 2017 een tweede stap te zetten in de herverdeling 

VHROSV. Nadat de plattelandsgemeenten in 2016 een derdedeel van de hun toegerekende 

voordeel hebben ontvangen, volgt in 2017 opnieuw een derdedeel. De gemeenten ontvangen 
op deze manier in 2017 twee derdedeel van de becijferde 129 miljoen euro. Verder besluit het 
kabinet om de discussie over de toekenning van het laatste deel mee te nemen in het gesprek 

over de algehele herziening van de verdeling van rijksgelden over gemeenten. De commissie 
Financiën en het VNG-Bestuur vergaderen op 7 juli. Zowel commissie als Bestuur zijn bekend 
met het voorgenomen kabinetsbesluit. In beide gremia wordt vastgesteld dat de VNG haar 
adviserende taak heeft afgerond met het doorgeleiden van de motie Zeeland. Het is verder 
aan het kabinet is om nu een beslissing te nemen. 



Tot zover de opeenvolging van gebeurtenissen. Het is het kabinet dat uiteindelijk heeft besloten tot het 
zetten van een tweede stap in 2017. De keuze voor het zetten van de derde stap wordt betrokken bij 
de onlangs gestarte fundamentele discussie over de verdeling van rijksgelden onder de gemeenten. 

Wij zijn ons bewust dat de gekozen oplossing niet tot ieders tevredenheid is en aanleiding geeft tot 

discussie. Tegelijk stellen wij vast dat de verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuze geheel ligt bi 
het kabinet. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

J. Knens 


