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In de e-mail van de raadsgriffie van 16 april jl. heeft wethouder ten Heuw een mededeling gedaan 

over het aangepast proces door het ministerie van BZK m.b.t. de herverdeling van het 
gemeentefonds, waardoor de gemeenteraad op een later wordt geïnformeerd. Hierover heeft 

raadsfractie van Lokaal Hengelo vragen gesteld, die we in deze raadsbrief beantwoorden.  
 
E-mail raadsgriffie 16 april  

 
De e-mail van de raadsgriffie luidde als volgt:   

 
‘In de brief ‘Bestuurlijk proces planning- en controlcyclus 2021’ van 2 februari jl. had het college 

aangegeven om uw gemeenteraad in maart/april 2021 nader te informeren over de herverdeling 
van het gemeentefonds met ingang van 2023. Op dit moment kan nog geen indicatie worden 

gegeven van de financiële consequenties, omdat de minister van BZK inmiddels het proces heeft 
aangepast.    

 
De gemeentefondsbeheerders zien nu, in de tot nu toe ontvangen reacties/vragen van de Tweede  

Kamer, van gemeenten en van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), aanleiding om het 
verdeelvoorstel op onderdelen kritisch tegen het licht te houden. Daarom is het proces door de 

minister aangepast. Begin juni 2021 verwacht de minister een aangepast verdeelvoorstel gereed te 
hebben. Daarna gaat de minister in op de gestelde vragen na het publiceren van het aangepaste 

verdeelvoorstel. Vervolgens kan de ROB tot het eindadvies komen, waarna vervolgens de 
consultatiefase door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal plaatsvinden.  

 
Het college zal uw gemeenteraad dus op een later moment informeren over de herverdeling van 

het gemeentefonds.’ 
 

Raadsvragen Lokaal Hengelo 
 
Naar aanleiding van deze e-mail heeft de fractie van Lokaal Hengelo op 26 april jl. de onderstaande 

5 raadsvragen (cursief weergegeven) gesteld over de herverdeling van het gemeentefonds.   
 

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? 

 
De eerste berekeningen van het eerdere verdeelmodel waren gebaseerd op het uitkeringsjaar 

2017. Echter het verdeelmodel zelf wordt de komende tijd ook aangepast. Er is op dit moment niet 
te zeggen wat dit betekent qua herverdeeleffect (voordelig of nadelig) voor de gemeente Hengelo, 
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want daarna moeten nog actualisaties van de berekeningen plaatsvinden naar uiteindelijk het 

invoeringsjaar 2023. Om de invoeringsdatum van 1 januari van dat jaar te halen, zullen 
gemeenten uiterlijk in de meicirculaire 2022 moeten worden geïnformeerd.  

 
Wanneer het (nieuwe) aangepaste verdeelmodel gereed is wordt eerst advies ingewonnen bij de 

Raad van Openbaar Bestuur door het ministerie van BZK. Deze is inmiddels in de planning al 
doorgeschoven naar augustus 2021. Vervolgens vindt de consultatiefase plaats door de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten. Daarna vindt pas besluitvorming plaats door het nieuwe kabinet. Op 
deze planning hebben wij geen invloed.  

 
Kortom we kunnen nergens rekening mee houden in de Kadernota. Dat konden we al niet en nu 
helemaal niet.  

 
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? 

 
Nee, zie ook beantwoording vraag 1. Overigens de 1e Beleidsrapportage 2021 is gestoeld op het 

begrotingsjaar 2021 en de herverdeling gaat op z’n vroegst in 2023 in.   
 

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 “? 
 

Nee, want we weten niet of we straks voor- of nadeelgemeente zijn na de herverdeling.   
 

4. Wanneer verwacht het College de raad alsnog te kunnen updaten met deze informatie gezien 
“een later moment” een wel heel ruime interpretatie toelaat? 

 
Wij hebben de planning van het minister van BZK niet in de hand. Zodra de informatie bij ons 

bekend is, zullen we uw raad tijdig informeren.  
 

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? 
 

We kunnen nu niet exact aangeven welke informatie wij nog kunnen verwachten van het ministerie 
van BZK op welke termijn. Zoals ook in antwoord op vraag 1 is aangegeven hebben we pas 

definitieve uitkomsten bij de meicirculaire 2022, indien uiteindelijk deze planning wordt gehaald. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


