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Raadsinformatiebrief Brief aan fondsbeheerders inzake reactie op voorstellen nieuwe verdeling
gemeentefonds
Geachte leden van de raad,
De voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds zijn naar de Raad voor het
Openbaar Bestuur (ROB) gestuurd voor advies. De herverdeeleffecten, in de zin van de
voorlopige financiële effecten per gemeente, zijn voor het eerst op individueel gemeentelijk
niveau bekend geworden.
Vanuit het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) wordt een reactie namens alle Zeeuwse
gemeenten verstuurd over de voorstellen met betrekking tot de nieuwe verdeling van het
gemeentefonds. Gezien de specifieke situatie waarin de gemeente Vlissingen zich bevindt,
heeft het college besloten om daarnaast namens de gemeenteraad een reactie te
verzenden aan de beheerders van het gemeentefonds (de minister van Financiën en de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
Uit de voorstellen blijkt dat de nieuwe verdeling voor de gemeente Vlissingen ruim
onvoldoende de kosten voor de realisatie van de wettelijke taken dekt. In de reactie aan de
fondsbeheerder uiten we daarover ons onbegrip en onze zorgen. In het verlenen van de
Artikel 12-status wordt aan de gemeente Vlissingen erkend dat er sprake is van een ernstige
financiële problematiek, terwijl daarnaast in de voorstellen voor de herverdeling van het
gemeentefonds de uitkomsten voor Vlissingen juist weer negatief zijn. Dit zal ertoe leiden
dat Vlissingen opnieuw een – in dit geval misschien wel definitieve – achterstand oploopt in
haar taak om tot een gezonde financiële basis te komen.
Het is belangrijk dat de brief zo snel mogelijk verzonden wordt aan de fondsbeheerders.
Daarom wordt ervoor gekozen om de brief niet middels een raadsvoorstel aan u voor te
leggen, maar u te verzoeken om binnen een week na ontvangst van deze
raadsinformatiebrief uw wensen en bedenkingen bij de brief aan de fondsbeheerders door te
geven aan het college.
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Wij vertrouwen erop u hiermee 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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