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Geachte heer/mevrouw,
De uitkering uit het gemeentefonds is een bepalende factor in de lokale financiën.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie
van Financiën (hierna: fondsbeheerders) werken samen met gemeenten en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan een nieuwe verdeling van de
algemene uitkering in het gemeentefonds.
De onderzoeksbureaus Cebeon en Andersson Elffers Felix (AEF) zijn gevraagd
kwantitatief onderzoek te doen om te komen tot een herijking van de verdeling
van de algemene uitkering. Daartoe is het gebruik van gegevens van zowel
gemeenten als samenwerkingsverbanden noodzakelijk. Voor een structurele,
adequate toedeling van de middelen in het gemeentefonds zijn betrouwbare
uitkomsten van groot belang.
De fondsbeheerders vragen u daarom medewerking te verlenen aan het
kwantitatief onderzoek. Deze oproep wordt door gemeenten en de VNG
ondersteund. Het onderzoeksbureau Cebeon zal uw organisatie benaderen met
een concreet verzoek om informatie.
Het herijkingsonderzoek
Om gemeenten optimaal te faciliteren is het van belang dat de verdeling goed
aansluit bij de kosten die gemeenten maken. Voor het gemeentefonds geldt dat
er de afgelopen jaren diverse onderwerpen zijn benoemd die aanleiding zijn om
de verdeling van de algemene uitkering tegen het licht te houden. Te denken valt
aan de manier waarop het sociaal domein onderdeel uitmaakt van de verdeling,
de gevolgen van de toegenomen regionale samenwerking op de verdeling en de
wijze waarop de eigen inkomsten van gemeenten in de verdeling worden
betrokken. Daarnaast is er behoefte aan vereenvoudiging.
De herijking van de verdeling heeft betrekking op een totaalbedrag van € 29,3
miljard. Invoering van de nieuwe verdeling is voorzien in 2021. Verdere
informatie over het herijkingsonderzoek kunt u vinden op de website van het
gemeentefonds:
h ttps .-//www. rijkso verheid, nl/onderwerpen/financien-gemeen ten-en provincies/herziening-financiele- verhouding.
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Vraagstuk regionale samenwerking
Gemeenten werken onderling samen bij de uitvoering van taken en
intergemeentelijke samenwerking kan op verschillende manieren zijn
vormgegeven. Een belangrijke vraag in het onderzoek is of gemeenten afwijkende
kostenpatronen hebben als gevolg van verschillende vormen van regionale
samenwerking (o.a. veiligheidsregio's, regionale uitvoeringsdiensten en shared
service centers voor overhead). Hierbij worden de uitvoeringskosten van
samenwerkingsverbanden op uiteenlopende wijze over deelnemende gemeenten
verdeeld. Als de verdeling over gemeenten beter aansluit bij de kosten die
gemeenten maken krijgen gemeenten voldoende middelen om hun bijdrage te
leveren aan de regio. In het onderzoek wordt het bovengenoemde vraagstuk
onderzocht.
Verzoek tot medewerking
Voor het onderzoek worden zowel gemeenten (circa 100 gemeenten) als
verschillende samenwerkingsverbanden benaderd. Uw organisatie is één van de
circa 50 omgevingsdiensten of veiligheidregio's.
Naar aanleiding van de door u aangereikte informatie kunt u door de
onderzoekers worden benaderd met specifieke vragen over financiële gegevens of
beleidsmatige onderwerpen.
Na afronding van het onderzoek worden de onderzoeksgegevens aan de
fondsbeheerders ter beschikking gesteld. De aangeleverde gegevens worden
alleen hergebruikt voor onderzoek in het kader van de financiële verhouding
tussen Rijk en gemeenten. Vanuit het oogpunt van transparantie en
reproduceerbaarheid zullen relevant onderzoeksgegevens door de
fondsbeheerders openbaar worden gemaakt. Daarbij zal worden geborgd dat deze
informatie niet is te herleiden naar individuele organisaties, tenzij het gaat om
reeds openbare informatie.
Nadere informatie
Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u terecht bij onderzoeksbureau
Cebeon: Liane van Dantzig (voorde omgevingsdiensten) en Wilfred Nijhof (voor
de veiligheidregio's), te bereiken via: gf@cebeon.nl of 020-5352 604.
Voor vragen over de achtergrond en het doel van het onderzoek kunt u contact
opnemen met het ministerie van BZK: postbus.gf@minbzk.nl of 070-4266509.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Hoogachtend,
namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Mevrouw drs. A. Kroeskamp
Wnd. Directeur Bestuur, Financiën en Regio's
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