
          

 

 
MOTIE 
(Artikel 34 Reglement van Orde) 
 
Raad d.d.: 
 

29 juni 2020 
 

Onderwerp: 
 

De herverdeling van het gemeentefonds en de gevolgen voor 
plattelandsgemeenten 
 

 
 
 
 
 

Ondergetekende(n), lid van de raad van de gemeente Opsterland, 
 
Constaterende dat: 
 
• In het artikel ‘Zo herverdelen maakt de problemen nog groter’ (Binnenlands 

Bestuur) wordt geschreven dat het Rijk van plan is om het gemeentefonds volgens 
nieuwe verdeelsleutels opnieuw te verdelen; 

• Plattelandsgemeenten met minder dan 100.000 inwoners daarbij veel minder geld 
zullen krijgen; 

• Ellen van Selm, voorzitter van het samenwerkingsverband van 
plattelandsgemeenten P10 en burgemeester van onze gemeente, haar zorgen 
uitspreekt en het heeft over een ‘dramatische uitgangspositie’ voor gemeenten 
met minder dan 100.000 inwoners; 

• De provincie Fryslân 18 gemeenten telt, waarvan 17 gemeenten met minder dan 
100.000 inwoners; 

• Veel van deze gemeenten door toenemende kosten moeite hebben een sluitende 
begroting op te stellen. 

 
Is van mening dat: 
• Deze gemeenten, waaronder onze gemeente, extra hard zullen worden getroffen 

als het Rijk de voornemens over de herverdeling van het gemeentefonds doorzet; 
• Dit voornemen ervoor zorgt dat de financiële kloof tussen stad en platteland, 

tussen Randstad en andere provincies nog groter wordt; 
• Dit de leefbaarheid in plattelandsgemeenten benadeelt en dat voorzieningen 

kunnen verdwijnen of moeten worden wegbezuinigd. 
 

 
 

 
Roept het college op: 



• Alle middelen in het werk te stellen om de herverdeling van het gemeentefonds 
niet tot schade te laten leiden aan de plattelandsgemeenten; 

• Zo gauw mogelijk te starten met een lobby, dan wel de bestaande lobby te 
intensiveren, om de bijdrage van het Rijk voor plattelandsgemeenten te 
vergroten, in plaats van te verminderen, omdat dit ten koste gaat van de 
leefbaarheid in onze gemeente;  

• De gemeenteraad periodiek te informeren over de resultaten van de lobby en de 
stand van zaken aangaande (gevolgen van) de herverdeling van het 
gemeentefonds; 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 

Naam en 
datum: 

Wanda Geertsma, VVD Opsterland 
Rene Koopmans, D66 
Harm de Jong, FNP 
Marcel van Opzeeland, Opsterlands Belang 
Roel Vogelzang, PvdA 
Gerrit Weening, CU 
Sjors Veenstra, CDA 
Elske Beintema, GroenLinks Opsterlanders 
Klaas de Boer, BAS 
 

  
Deze motie is …………………………….        in de vergadering van ..................................... . 
 
 
 
 
.................................................................., griffier. 
 


