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_________________________________________________________________________________ 
 
Kennisnemen van 
1. De stand van zaken met betrekking tot de herverdeling van het gemeentefonds. 
 
Inleiding 
In de raadsinformatiebrief van 4 februari jl. hebben wij uw raad geïnformeerd over de voorlopige 
uitkomst van de herverdeling van het gemeentefonds voor Goirle. In de vervolg 
raadsinformatiebrief van 23 februari hebben wij u een verklaring gegeven waarom de gemeente 
Goirle een forse nadeel gemeente is en welke mogelijkheden we willen benutten om de effecten te 
beperken. 
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over onze vervolgstappen.  
 
Mogelijkheden om de effecten te beperken 
In de aangehaalde raadsinformatiebrief van 23 februari hebben we melding gemaakt van   
verschillende acties die zijn uitgezet zoals de bestuurlijke “kopgroep” lobby in Hart van Brabant en 
het overleg van de portefeuillehouders van de kleinere gemeenten in de regio. 
Vanuit Goirle hebben we ook de volgende vervolgacties ingezet: 

• We hebben contact met andere gemeenten die in een vergelijkbare situatie verkeren om de 
oorzaken nader te duiden. 

• We hebben ook contact met de gemeente Vught die namens een 10-tal gemeente in Noord-
Brabant en gemeenten daar aangrenzend, met een nadeel dat groter is dan € 50,00 per 
inwoner om na de aanpassing van het verdeelmodel een bestuurlijke lobby op te starten. Het 
betreft de gemeenten Sint Anthonis, Gennep, Sint-Michielsgestel, Son en Breugel, Eersel, 
Meijerijstad, Oisterwijk en Boxtel. 

• Bijgevoegd is de brief die we verstuurde aan de Raad voor het Openbaar Bestuur, in afschrift 
aan de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin wij onze grote zorgen uiten over 
de financiële gevolgen voor Goirle van de herverdeling van het gemeentefonds. Ook is het 
persbericht hierover bijgevoegd. 

 
Advies ROB 
Het lag in de planning dat de Raad voor het Openbaar Bestuur haar advies zou verstrekken medio 
april. Inmiddels heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur een tussentijdse rapportage gepubliceerd 
met een 25-tal vragen aan het Ministerie over het nieuwe verdeelmodel. Na de beantwoording 
hiervan zal de Raad voor het Openbaar Bestuur met een definitief advies komen. Dit wordt dan 
verwerkt door het Ministerie en op basis van de huidige inzichten wordt het aangepaste 
verdeelmodel medio juni verwacht waarbij ook de cijfers van 2019 zijn verwerkt. 
Vervolgens wordt de bestuurlijke consultatie door de VNG opgestart. 



 
 
Bladnummer Datum 

2 17 mei 2021 
 

 

Het nieuwe kabinet zal uiteindelijk het nieuwe verdeelmodel vaststellen. 
 
Vervolg 
Medio juni zullen de nieuw cijfers bekend worden gemaakt. Daarna dient nog besluitvorming plaats 
te vinden door het nieuwe kabinet. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing.  
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