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College van B&W te Hengelo
raadsgriffie@hengelo.nl
26-04-2021
Herverdeling gemeentefonds

Geachte College,
In de email van de raadsgriffie dd. 16-04-2021 hebben we de mededeling van wethouder Ten Heuw
over de herverdeling van het gemeentefonds kunnen lezen.
In de brief ‘Bestuurlijk proces planning- en controlcyclus 2021’ van 2 februari jl. had het college
aangegeven om de gemeenteraad in maart/april 2021 nader te informeren over de herverdeling van
het gemeentefonds met ingang van 2023. In deze brief d.d. 02-02-2021, zaaknummer 3162878 , P&C
2021 werd reeds aangegeven:
"...Ook kan de actualisering van de (recentere) aantallen van de verschillende verdeelmaatstaven een
financieel gevolg hebben. Dit kan het meerjarig financieel perspectief dusdanig
beïnvloeden dat we geen verwachtingen kunnen wekken in welke mate er financiële ruimte is met
ingang 2023...."
Op dit moment kan dus nog geen indicatie worden gegeven van de financiële consequenties, omdat
de minister van BZK inmiddels het proces heeft aangepast. Het college zal de gemeenteraad dus op
een later moment informeren over de herverdeling van het gemeentefonds
In kader van huidig beleid en beslissingen die het toekomstig financiële beeld bepalen is het
belangrijk dat we enkele jaren financieel toekomstbeeld zo goed mogelijk kunnen inschatten.
Lokaal Hengelo heeft hierover de volgende vragen aan het College:
1. Wat zal de invloed zijn van het ontbreken van deze informatie bij het opstellen van de Kadernota
2022-2025, die zal worden aangeboden aan de raad op 18-06-2021?
2. Zal , het ontbreken van info over de herverdeling van het gemeentefonds, nog van verdere invloed
zijn op de tijdige en volledige aanlevering aan de raad op 18-06-2021 van de 1ste BERAP 2021,
inclusief Corona Update?
3. Zal deze informatie nog van invloed zijn op het verslag van accountant en accountantsverklaring,
betreffende jaarrekening 2020, en mede "financiële vertrouwen van accountant over
toekomstverwachtingen “?
4. Wanneer verwacht het College de raad alsnog te kunnen updaten met deze informatie gezien “een
later moment” een wel heel ruime interpretatie toelaat?
5. Kan het College “op het later moment” over herverdeling van het gemeentefonds exacte info
aanleveren of dient het als aannames met een ondergrens te worden gekwalificeerd?

Met vriendelijke groet,
Fractie van Lokaal Hengelo,
Seviye van Wier-Koca

