
 

       

                                         

MOTIE
  In te vullen door de voorzitter

Titel motie : Zo herverdelen maakt de problemen nog groter
Datum PS : woensdag 10 juni 2020
Onderwerp : Herverdelen gemeentefonds treft kleine plattelandsgemeenten

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 10 juni 2020;

Kennis genomen hebbende van:

 Het artikel ‘Zo herverdelen maakt de problemen nog groter’, gepubliceerd op de website 
Binnenlands Bestuur;

 waarin wordt gemeld dat het Rijk voornemens is het gemeentefonds te herverdelen;
 daarbij plattelandsgemeenten met minder dan 100.000 inwoners fors minder geld 

toebedeeld krijgen;
 de woorden van Ellen van Selm, voorzitter van het samenwerkingsverband van 

plattelandsgemeenten P10 en burgemeester van de gemeente Opsterland, die haar zorgen 
uiteen zet en spreekt van een dramatische uitgangspositie voor gemeenten met minder dan 
100.000 inwoners.

Overwegende dat:
 De provincie Groningen 12 gemeenten heeft, waarvan 11 gemeenten minder dan 100.000 

inwoners hebben;

 veel van deze gemeenten door de stijgende zorgkosten in met name de jeugdzorg moeite 
hebben met het verzorgen van een sluitende begroting;

M-



 deze gemeenten extra hard getroffen worden door het voornemen van het Rijk om het 
gemeentefonds te herverdelen;

 dit voornemen ervoor zorgt dat de financiële kloof tussen stad en platteland, Randstad en 
omliggende provincies, wordt vergroot;

 de leefbaarheid in plattelandsgemeenten onder druk komt te staan en voorzieningen zullen 
verdwijnen, dan wel wegbezuinigd.

Roept het college van Gedeputeerde Staten op:
 Alles in het werk te stellen de herverdeling van het gemeentefonds niet ten koste te laten 

gaan van plattelandsgemeenten;

 een bijdrage te leveren aan de lobby van de gemeenten om de bijdrage van het Rijk voor 
plattelandsgemeenten te vergroten, in plaats van te verkleinen, om de leefbaarheid een 
impuls te geven;

 Provinciale Staten periodiek, doch zeker elk kwartaal, geïnformeerd te houden over de 
voortgang van de lobby en de stand van zaken omtrent het voornemen om het 
gemeentefonds te herverdelen. 

En gaat over tot de orde van de dag,

Wildervank, 7 juni 2020. 
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