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Adhesiebetuiging P10 gemeenten vanuit het Middengebied Zuid Limburg 

Het samenwerkingsverband Middengebied Zuid Limburg, waarin de gemeenten Beekdaelen, Eijsden-

Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Simpelveld, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en 

Voerendaal vertegenwoordigd zijn,  bestaat net als de P10 samenwerkingsverband uit gemeenten met 

een groot grondoppervlak, kleine kernen en lage bevolkingsdichtheid. In het Middengebied Zuid 

Limburg wonen circa 180.000 inwoners.  

De middengebied gemeenten steunen de oproep van het P10 netwerk om de voorgenomen herijking 

van het gemeentefonds te herzien, daar waar de beweging wordt ingezet dat de 

plattelandsgemeenten erop achter uitgaan ten faveure van de grote steden. De middengebied 

gemeenten juichen de herverdeling van het Gemeentefonds toe maar niet op de wijze waarop het nu 

vorm lijkt te krijgen. De middengebied gemeenten vinden niet dat het één te koste moet gaan van het 

ander, maar het Rijk structureel meer geld beschikbaar moet stellen,  door gemeenten financieel in 

staat te stellen hun taken op adequate wijze uit te laten voeren. Gemeenten kampen al jaren met 

grote tekorten, terwijl het Rijk miljarden overhoudt.  

De voornoemde middengebied gemeenten sluiten zich dan ook unaniem aan bij de zienswijzen van 

de P10 gemeenten maar voeren hierbij aanvullend het volgende aan.   

De gemeenten worden ook door het Rijk gezien als de ‘eerste overheid’. Gezien de wijze waarop de 

herverdeling van het Gemeentefonds wordt ingericht lijkt dit vooral voor de grote gemeenten te 

gelden. Om ook als kleine gemeente deze rol te kunnen blijven vervullen is financiële armslag en 

daadkracht een absoluut vereiste. Zowel op het niveau van investeringen als op de uitvoering van de 

reguliere taken zijn additionele middelen een absoluut vereiste. Een verdere teruggang van de 

uitkering uit het gemeentefonds betekent het mogelijke bankroet van kleine gemeenten in Zuid 

Limburg en in geheel Nederland.  

Een recente publicatie in Binnenlands Bestuur liet op niet mis te verstane wijze zien wat de effecten 

voor de kleine gemeenten kunnen zijn, als de nu voorliggende herverdeling geëffectueerd wordt. De 

kleinste gemeenten tot 20.000 inwoners gaan er hard op achteruit, met maar liefst  -58 euro per 

inwoner !! Gemeenten van 20.000 tot 50.000 inwoners moeten ook een flinke veer laten, namelijk -33 

euro per inwoner. Alle gemeenten uit het middengebied vallen in deze gemeente-klassen en zouden 

dus als individuele gemeente maar ook als geheel substantieel worde gekort. Maar liefst 180.000 

inwoners worden hierdoor getroffen.   

Vanuit het perspectief van kleine gemeenten bezien lijkt het erop dat vanuit het Rijksbeleid erop 

gestuurd wordt de financiële draagkracht van kleine gemeenten steeds verder te minimaliseren, 

wellicht met de gedachte dat kleine gemeenten min of meer gedwongen worden in een groter geheel 

op te gaan omdat zij eigenstandig de rekening van het Rijksbeleid niet meer kunnen betalen.  

De invoering van de Omgevingswet is daar een goed voorbeeld van. Alhoewel de middengebied 

gemeenten ook achter de Omgevingswet staan zien de betreffende gemeenten ook dat de kosten per 

inwoner substantieel hoger liggen dan bij grote gemeenten. Daarnaast moeten de kleine gemeenten 

een substantieel deel uit hun eigen reserves putten om de invoering van de Omgevingswet mogelijk te 

maken.  
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Kleine gemeenten zijn tot heel veel in staat, tenminste als zij daartoe in de gelegenheid worden 

gesteld. Tijdens de coronacrisis zijn zij heel goed in staat gebleken snel en wendbaar te reageren en 

de aansluiting te vinden bij wat nodig was in de samenleving. Dit wordt ook zeer gewaardeerd door de 

samenleving zo hebben de gemeenten ook ervaren. Het is dan ook van groot belang dat kleine 

gemeenten een toekomst en een toereikend financieel kader wordt geboden.  

Er wordt vanuit de Rijksoverheid teveel gekeken naar ‘objectieve’ en ‘kwantificeerbare’ maatstaven 

zoals bijvoorbeeld het aantal inwoners. Het valt dan ook bij de herziening van het gemeentefonds zeer 

te betreuren dat niet of nauwelijks naar de inhoud en naar de kwaliteit van de dienstverlening van 

kleine gemeenten wordt gekeken. De middengebied gemeenten staan een herverdeling voor die 

gebaseerd is op een kwalitatieve insteek in plaats van een kwantitatieve insteek, zoals nu het geval 

lijkt te zijn. Daar waar het aantal inwoners als maatstaf wordt gebruikt worden een aantal relevante 

aspecten niet meegenomen in de afweging, zoals de geografische component. In een uitgestrekt en 

dun bevolkt gebied zijn de kosten per inwoner vaak hoger dan wanneer er sprake is van een 

dichtbevolkt gebied. De geografische component zou dan ook veel meer als maatstaf betrokken 

moeten worden bij de herverdeling van het gemeentefonds dan nu het geval is. Kijkend naar de 

sociale maatstaven wordt vooral gekeken naar bijstandsontvangers, minderheden en éénouder 

gezinnen in een gemeente. Deze groepen zullen in grote steden veel meer vertegenwoordigd zijn dan 

in kleine plattelandsgemeenten. Vanuit onze optiek had ook de insteek gekozen kunnen worden dat 

veel kleine gemeenten bestaan uit meerdere kernen met elk hun eigen voorzieningen. Deze 

voorzieningen zijn van groot belang voor de sociale cohesie in de kernen en vervullen daarmee ook 

een belangrijke functie in de participatie samenleving. Wegens het gebrek aan middelen gaan steeds 

meer van deze voorzieningen verloren met grote gevolgen van dien voor de lokale saamhorigheid en 

gemeenschapszin.  

De uitkering van het gemeentefonds vormt het grootste deel aan de inkomstenkant van de 

gemeentelijke begroting. Door de kosten-ontwikkelingen de afgelopen decennia is het ‘vrij’ 

besteedbare deel voor kleine gemeenten tot een minimum beperkt. Aan de kostenkant nemen de 

kosten jaarlijks toe, waarop gemeenten overigens veelal geen directe invloed hebben, terwijl de 

mogelijkheden aan de inkomstenkant zeer beperkt zijn. Als nu ook nog grootste inkomstenbron, zijnde 

de uitkering uit het Gemeentefonds, voor kleine gemeenten als gevolg van der herverdeling 

substantieel kleiner wordt, dan laat zich heel gemakkelijk raden wat hier de consequenties van zijn.   

Investeringen en reguliere kosten die gemaakt worden in kleine gemeenten kunnen enkel over een 

klein aantal inwoners worden omgeslagen. Dit betekent dat een investering of een structurele last al 

heel snel op enkele euro’s per inwoner uitkomt.    

Zuid Limburg biedt vanwege zijn ligging bijzondere kansen die ook op nationaal niveau nog steeds te 

weinig onderkend worden. De middengebied gemeenten willen graag met de steden in Zuid Limburg 

op basis van complementariteit een congruent geheel vormen om de economische ontwikkeling van 

Zuid Limburg te bevorderen en de samenwerking triple helix vorm te geven. Om dit mogelijk te maken 

zullen onder andere vanuit het Rijk de faciliteiten geboden moeten worden om dit mogelijk te maken. 

Een gedegen financieel perspectief zou hierin een grote stap voorwaarts kunnen zijn.  
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De specifieke grensligging is naar het oordeel van de middengebied gemeenten onvoldoende 

betrokken bij de herverdeling van het gemeentefonds. Deze specifieke situatie vraagt op tal van 

onderwerpen extra aandacht, capaciteit en middelen hetgeen zich ook vertaald in het maken van 

kosten. Deze specifieke situatie zal bij de herverdeling van het gemeentefonds ook zwaarder moeten 

wegen dan nu het geval is.  

Zuid Limburg is een krimpregio. Dit is ook door het Rijk erkend. De krimpgelden die door het Rijk 

worden uitgekeerd zijn slechts een druppel op een gloeiende plaat. Krimp is een structureel probleem 

en vraagt ook om structurele middelen. Daarnaast zorgt een krimpende bevolking ook voor een 

grotere uitdaging op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken maar ook op het gebied van de 

gewenste transformaties in het sociaal domein en de Omgevingswet. 

 


