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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief Aanbieding vooronderzoek en voorstel vervolgonderzoek kostenverhogende 
regionale factoren Zeeuwse gemeenten door Significant APE 

Geachte heer/mevrouw, 

Op initiatief van de lobbydriehoek Sociaal Domein en het regiobureau Overleg Zeeuwse 
Overheden (OZO) heeft Significant APE de afgelopen maanden een vooronderzoek 
uitgevoerd naar de wijze waarop geografische, demografische en economische factoren 
doorwerken in de maatschappelijke opgaven waarvoor de Zeeuwse overheden zijn gesteld. 
Hierbij is tevens gekeken naar de benodigde middelen die de gemeenten hiervoor 
beschikbaar hebben en de hiermee samenhangende tekorten. Voor dit onderzoek is door 
het Interbestuurlijk Programma (IBP) een subsidie verstrekt voor de totale kosten van dit 
vooronderzoek. 

Het rapport geeft allerlei indicaties dat de (huidige en voorgestelde) gemeentefondsverdeling 
niet voldoende rekening houdt met een aantal typisch Zeeuwse factoren. 
Er wordt aantal aanknopingspunten voor de verdiepingsfase genoemd, waarmee Zeeland de 
eigen positie voor wat betreft de kosten in het sociaal domein beter in beeld krijgt en kan 
onderbouwen. 

Het college heeft op 30 juni jl. besloten in te zetten op het uitvoeren van een verdiepend 
onderzoek, op basis van de aanknopingspunten vanuit het vooronderzoek en de 
aandachtpunten van de begeleidingsgroep, de managers Financiën/Sociaal Domein en de 
portefeuillehouders Financiën/Sociaal Domein. 
Het college heeft tevens besloten bij te dragen aan de bekostiging voor het 
vervolgonderzoek. Voor gemeente Vlissingen betekent dit een bijdrage van € 3.470,36. 

Het gaat om zo veel geld dat op het spel staat, dat een betere onderbouwing zich al heel 
snel kan terugverdienen of schade kan beperken. Tot nu toe ontbreekt het in Zeeland aan 
een gedegen onafhankelijke onderbouwing om op een daadkrachtige manier op te komen 
voor de financiële positie van de Zeeuwse gemeenten. Het voorgestelde 
verdiepingsonderzoek zorgt ervoor dat de Zeeuwse gemeenten beter in control zijn en dat zij 
kunnen aangeven (onderbouwd) waar zij uniek en afwijkend zijn van andere gemeenten of 
regio’s. Hierdoor is het beter mogelijk het belang van de Zeeuwse gemeenten om een 
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passende structurele bekostiging vanuit de rijksmiddelen te krijgen, op de juiste momenten 
voor het voetlicht te brengen. 

Het doel van het verdiepend onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats is het doel om tijdig 
inzicht te krijgen in specifieke factoren die op verschillende taakvelden van de Zeeuwse 
gemeenten kostenverhogend werken en de wijze waarop met deze factoren rekening wordt 
gehouden in de verdeling van het gemeentefonds. In de tweede plaats heeft het onderzoek 
als doel om de Zeeuwse gemeenten van elkaar te laten leren. Dit wordt gedaan door de 
gemeenten met elkaar te vergelijken, de verschillen te analyseren en uit te wisselen welke 
interventies en manieren van aanpak het meest effectief zijn. 

Hiermee hopen wij u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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