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VERZONDEN 1 6 APR. 2012 

Geachte mevrouw Spies, 

De gemeenteraad van Drimmelen heeft op 22 maart jl. de motie uitstel herverdeling 
gemeentefonds aangenomen en ons College opgedragen zijn zorgen over genoemd uitstel 
ook aan U kenbaar te maken. 

Wij onderschrijven het gestelde in de motie en verzoeken U, voor zover vallend binnen uw 
verantwoordelijkheid en mogelijkheden, te bewerkstelligen dat betreffende herverdeling zo 
spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. 

Bijgaand gelieve U een kopie van de in eerste instantie aan de V.N.G. gerichte brief plus 
motie aan te treffen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Drimmelen 

. C. Smits drs 
secretaris 

Bij age: Brief V.N.G. plus motie 
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emeester 

GEMEENTEHUIS 

Tel: 140162 

Fax: (0162) 68 66 23 

www.drimmelen.nt 

gemeen{e@dnmmelen. nl 

l 'ark I. Made 

Postbus 19. 4920 AA Made 

Rabobank rek. nr.: 15.06.21.051 

http://www.drimmelen.nt


VNG 
Postbus 30435 
2500 GK DEN HAAG 

Datum 
Uw brief van 

Betreft 
Ons kenmerk 

Beh. door 
Doorkiesnummer 

11 april 2012 

motie uitstel herverdeling gemeentefonds 
12uit02559 
H. de Bree 
140162 

BSN/KVK 

Geachte heer, mevrouw, 

De gemeenteraad van Drimmelen heeft op 22 maart jl. de motie uitstel herverdeling 
gemeentefonds aangenomen. 

In deze motie draagt de gemeenteraad ons college met betrekking tot de op handen zijnde 
herverdeling gemeentefonds op: 

• gelet op het doel van aanpassing van de systematiek, een eerlijkere verdeling te 
bewerkstelligen van het gemeentefonds, zijn zorgen kenbaar te maken over het 
besluit tot uitstel van herverdeling; 

• de vrees te uiten dat dit uitstel tot afstel zal leiden; 
• andere gemeenten daarom te verzoeken zich eerlijk en solidair op te stellen, en de 

motie te ondersteunen. 
De motie treft u als bijlage aan. 

Ons college onderschrijft het gestelde in de motie en verzoekt u, voor zover vallend binnen 
uw verantwoordelijkheid en mogelijkheden, te bewerkstelligen dat betreffende herverdeling 
zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Drimmelen 

dis. C.Smits 
s( icretaris 
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Een afschrift van deze brief (plus bijlage) is verzonden aan: 
- de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; mevrouw mr. drs. J.W.E. 

Spies 
- alle gemeenten in Nederland 

Bijlage:motie uitstel herverdeling gemeentefonds WD afdeling Drimmelen 
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WD afdeling Drimmelen 

Motie uitstel herverdeling gemeentefonds 
Namens de W D , dient ondeigetekemte, lid van de raad van de gwneente Drfmmeten, 
staande de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2012 de ondereteande motfe In; 

De W D heeft vernomen dat herijking van het gemeentefonds dat gepland stond voor 2012 
onfangt door mintater Spies van Binnenlandse zaken is uHsesteM naar 2014. Dit mede op 
druk van en Initiatief door de VNG. 

De W D betreurt dtt. Al jaren wordt de uitkering van het gemeentefonds, hetgeen meer dan 
70% van de inhonwten van de gemeente Drimmelen bepaalt, berekent op aohtarhaatde 
veidelngeGriteria. Dit gekit trouwens voor bQna aBe gemeenten. 

Htertlonr IR ft!* e e n «hanhifa rmamriMa* ftuHdnrftfH n n t a t a a n hMMMffl VBIWlMkbafe CMWTMMfttÉP 
S I lV f W W I WP ̂ P* ••••■■ ■HvW^IWHHv OTHrvllHIW ^ M N t W I H I W l \ r f tMVWiaf l l M f v w w t f wwl SMPP^ynBv^u «F M V * ■ ■q^m^pmp ■ 

Dit is ook de conclusie van dé Raad van financiële verhoudingen in het Rftaapportvaf t i t 
november 2011. Onderstaand een stukje uit de samenvatting. 

D B R ^ I» van oordasl d a t M a A m g ^ 
vM^nn op bnb wan wfondsraMto fcosttn cf gBWBnsts idtgawM MA v t M tos dst hst Q M b| gwwöntenooH 
apdfluwQtttotbostBfflngfcoint. Dea^sniswuifltBflnglBongesc^Alsn ot^BAMiutais fltitfta^timtnsnsnt. 

Aftos evMMgande adwiMart <to Raad u ds vBrisbig vm da afca uBkaffngts 
in gp dó miiiitflrhoppulQfio wmiliutiitm wmi itu ouminmiHliii uomumlon. 

dia tot uMmkktng tenwn bi cte MW|kB gameanMuta uHflawen. NlatslurandiMar 
volgend, om op dan wQn tagemosl ts kafnan aan da doaton «Be mal ds daoeiMIMiB vm een taak beoogd 
wofden: de opwaaitta flaai wow, riat net Rflk. 

Kosten ven dit besluit van minieter Splee, onder druk ven de VNG, voor de gemeent» 
Drimmelen, 1 miljoen per jaar vanaf 2012. 

Kortom in 2013 en 2014 krijgt de gemeente Drimmelen 1 miljoen minder uit de algefl^ne 
uitkerinfl. Een miljoen dat de gemeente Drimmelen vele Jaren ten onrechte al nlatfeèW 
ontvangen. 

De VVD maakt zich zorgen over dtt uitstel en is bang dat het wellicht tot afetel gaat leiden. 

1) Deze zorgen vta een brief kenbaar te maken aan minister Spiee van Binnenlandse 
zaken en de VNG. 

2) Deze motie door te sturen naar alle andere gemeenten, samen met de brief aan de 
minister Spies en de VNG, met [jet verzoek om zich eeri|k en solidair op te stellen en 
dertralve ook dsze moöe te i 

22 maart 2022, 

W D fractie A 
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