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Geachte raadsleden, 
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De PvdA fractie heeft op 24 februari jl. schriftelijke vragen gesteld n.a.v. het uitstellen van het 

nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds:  
 

Afgelopen weekend kregen wij als fractie de bevestiging dat het nieuwe verdeelmodel van het 
gemeentefonds wordt uitgesteld met een jaar. 

Het college heeft de raad een voorstel gedaan rondom het proces naar de kadernota toe, uitgaande 
dat er veel onduidelijkheid was over dit model en niet helder was of de gemeente Hengelo zou 

behoren tot een voor- of nadeel gemeente.  
Nu het nieuwe model niet doorgaat vragen wij ons als PvdA af of het college met een nieuw 

procesvoorstel komt naar de raad waarbij de financiële ruimte inzichtelijk gemaakt kan worden, 
zodat er misschien toch ruimte is voor nieuw beleid en dat we als raad daar voor de zomer een 

discussie over kunnen voeren. 
Als PvdA fractie zouden we hierover graag duidelijkheid krijgen van het college. 

 
 

Reactie van ons college: 
 

Als college vinden wij het verstandig om het eerder uitgelijnde proces ongewijzigd te houden. In de 
raadsbrief ‘Bestuurlijk proces Planning- en Control-cyclus 2020 (zaaknummer: 2470070) bent u 

uitgebreid geïnformeerd over de procesuitlijning. Inmiddels is de herverdeling van het 
gemeentefonds met één jaar uitgesteld. Het verwachte jaar van invoering is nu 2022 i.p.v. 2021. 

Dit betekent dat we met ingang van 2022 absoluut nog niet weten waar we in structurele financiële 
zin aan toe zijn. Verwacht wordt dat hierover pas in de decembercirculaire 2020 van het 

gemeentefonds helderheid wordt gegeven door het rijk.   
 

In de eerder genoemde raadsbrief hebben we tevens aangegeven dat in de eerste helft van juni 
2020 het volledig financieel perspectief voor het bestaande beleid bekend is voor de Kadernota 

2021-2024. Hierin zijn dan ook de effecten van de meicirculaire 2020 van het gemeentefonds 
verwerkt. Op dit moment is niet in te schatten wat de financiële consequenties zijn die uit deze 

circulaire voortvloeien. Vragen die we op dit moment hebben zijn bijvoorbeeld:  
 Gaat het rijk alsnog extra middelen na 2021 compenseren voor de jeugdhulp i.p.v. de 

eerder opgenomen stelpost ‘uitkomst onderzoek Jeugdzorg’ (in het kader van het financieel 
provinciaal toezicht)? 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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 Hoe ontwikkelt het accres zich, dat afhankelijk is van de stijging of daling van de 
rijksuitgaven? Zijn bij een daling de ‘gereserveerde’ middelen die we hiervoor nog op een 

stelpost hebben staan voldoende?      
 Welke compensatie ontvangen we voor de vermindering van de rijksmiddelen ‘Voogdij/18+  

(als compensatie voor de taakstellende structurele stelpost van € 1,8 miljoen met ingang 
van 2021)? 

 Overige financiële consequenties die uit de circulaire voortvloeien? 
 

Dit betekent dat naast de meicirculaire 2020 van het gemeentefonds ook andere autonome 
ontwikkelingen worden verwerkt in het financieel perspectief 2021-2024 van het bestaand beleid. 

Hierbij gaat het o.a. om actualisaties van de bijstandsuitgaven en –inkomsten (BUIG), sociaal 
domein, onderwijshuisvesting, vervangingsinvesteringen kapitaalgoederen openbare ruimte. De 

(benodigde) vervangingsinvesteringen worden momenteel in beeld gebracht.  
  

Op dit moment kunnen we ondanks het niet doorgaan van de herverdeling van het gemeentefonds 
met ingang van 2021 niet inschatten hoe het financieel perspectief 2021-2024 er uit gaat zien én 

in hoeverre er sprake is van financiële ruimte. We kunnen op dit moment daarvoor geen goede 
verwachtingen wekken. Daarom adviseren we om nu geen brede uitvraag te doen naar nieuw 

beleid en het eerdere procesvoorstel te handhaven. Pas wanneer het totale financieel perspectief 
2021-2024 bekend is weten we in welke mate er sprake is van financiële tekorten of ruimte. Graag 

willen wij op 29 juni met uw Presidium het afzonderlijke vervolgtraject (bezuinigingen/nieuw 
beleid) bespreken en afspreken, zoals in de eerdere procesuitlijning was aangegeven. Daarbij zal 

uiteraard ook aandacht zijn voor de (mate van) betrokkenheid van de stad.  
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


