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Kennisnemen van 
De uitkomsten van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. 
 
Inleiding 
Het ministerie van BZK heeft op 2 februari jl. de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gevraagd 
om een advies te geven over het voorstel van de fondsbeheerders voor de nieuwe verdeling van het 
gemeentefonds per 2023. 
Met het indienen van deze adviesaanvraag, zijn ook de voorlopige uitkomsten van de verdeling 
voor de individuele gemeenten bekend gemaakt. 
 
Uitkomsten Goirle 
Goirle behoort tot de nadeelgemeenten met een fors nadeel dat wordt becijferd op  
€ 87 per inwoner. Uitgaande van 24.000 inwoners betekent dat een nadeel van € 2.088.000. 
Om geleidelijk te groeien naar deze verlaging van de algemene  uitkering, wordt de korting 
maximaal € 15 per inwoner per jaar. Na vier jaar bedraagt de korting dus € 60 per inwoner, ofwel € 
1.440.000. Dan wordt geëvalueerd en moet duidelijk worden of de herverdeling wordt doorgezet. 
 
Het effect van het woonplaatsbeginsel begeleiding jeugd betekent voor Goirle een voordeel van  
€ 14 per inwoner, wat neerkomt op € 336.000. In onze begroting is tot nu toe uitgegaan van  
een compensatie van € 250.000. 
 
Meerjarenperspectief 
In onze meerjarenraming 2022-2024 hebben wij al geanticipeerd op de herverdeling. Wij zijn 
uitgegaan van een nadeel van € 600.000 in 2022 en vanaf 2023 is rekening gehouden met een 
structureel nadeel van € 1,2 miljoen. Omdat de herverdeling een jaar is uitgesteld en bovendien 
meer gefaseerd wordt ingevoerd, ontstaat in de eerste jaren een voordeel ten opzichte van onze 
meerjarenraming. 
 
In onderstaand overzicht vertalen wij de deze uitkomsten naar onze meerjarenraming. 

  



 
 
Bladnummer Datum 

2 26 januari 2021 
 

 

 

Meerjarenraming 2022-2026      

      

Omschrijving /jaar 2022 2023 2024 2025 2026 

      

In de meerjarenraming 2022-2026 is       

rekening gehouden met een korting      

(x € 1.000) 600 1.200 1.200 1.200 1.200 

      

      

Voorlopige uitkomst herverdeling:      

a.  Algemene uitkering  0 -360 -720 -1.080 -1.440 

      

b. Herverdeeleffect woonplaatsbeginsel  366 366 366 366 366 

Vervallen raming compensatie  -250 -250 -250 -250 -250 

      

Per saldo effect meerjarenraming 716 956 596 236 -124 

 
In 2026 zal een evaluatie plaats vinden en dan zal een besluit worden genomen of de verdere 
korting wordt toegepast. 
 
 
Vervolg 
Het gaat om voorlopige uitkomsten, omdat de verdeling vanaf het basisjaar 2017 nog 
geactualiseerd moet worden naar meer recentere cijfers. 
Verder zijn de uitkomsten in afwachting van de afronding van de besluitvorming door het nieuwe 
kabinet. 
Op korte termijn zullen wij de gevolgen van deze uitkomsten van de herverdeling nader duiden en u 
daarover informeren. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing.  
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