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Profiel
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is een adviesraad van de regering en het parlement.  
De Rfv is ingesteld bij Wet van 21 februari 1997 (Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen, 
Staatsblad 1997, nr.106).

Taak
De wettelijke taak van de Raad is de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseren over 
hoe de financiële middelen van het Rijk het beste kunnen worden verdeeld over gemeenten en provincies. 
Doel is een evenwichtige verdeling die bijdraagt aan de doelmatigheid van de overheid als geheel.

Samenstelling
Maximaal negen onafhankelijke deskundigen op het terrein van het openbaar bestuur,  politiek en 
overheidsfinanciën vormen samen de Raad voor de financiële verhoudingen. Zij zijn geselecteerd op 
basis van hun deskundigheid en hun maatschappelijke ervaring. De leden van de Raad worden bij 
Koninklijk Besluit benoemd.

Werkwijze
De Raad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen. De adviezen hebben betrekking op het 
gemeente- en provinciefonds, het belastinginstrumentarium en op specifieke uitkeringen. De adviezen 
bestrijken nagenoeg alle beleidsterreinen. En het kan daarbij zowel om het beleid als om de uitvoering 
gaan. Bij het voorbereiden van zijn adviezen neemt de Raad kennis van de opvattingen van mensen  
en organisaties die inhoudelijke kennis en/of ervaring hebben op het desbetreffende beleidsterrein. 
Ook via andere activiteiten (publicaties, bijeenkomsten) levert de Raad een bijdrage aan het politiek-
bestuurlijke en maatschappelijke debat. De Raad besteedt in de adviezen in het bijzonder aandacht  
aan de uitgangspunten van de financiële verhoudingen, de beleids- en bestedingsvrijheid en de risico’s. 
Ook is er aandacht voor de aspecten rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en transparantie. 

Secretariaat
Een secretariaat ondersteunt de Raad voor de financiële verhoudingen (en de Raad voor het openbaar 
bestuur). De secretaris en zijn medewerkers leggen over hun werk verantwoording af aan de Raad.  
Het jaarlijkse Werkprogramma en actuele ontwikkelingen geven richting aan de werkzaamheden.

Adresgegevens  
Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag
Postadres: Postbus 2001, 2500 EA Den Haag
T 070 426 7540
E rob-rfv@rob-rfv.nl

Twitter: https://twitter.com/Rob_Rfv
www.rob-rfv.nl

Alle adviezen en andere publicaties zijn te vinden op www.rob-rfv.nl
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Voorwoord 

De gemeentefinanciën stonden in 2015 voor een belangrijk deel in het teken van de gevolgen van 
decentralisaties van taken in het sociale domein. Met name de wijze waarop de gemeenten de 
rijksbezuinigingen op de overgehevelde budgetten in beleid vertaalden leidde in tot de nodige 
onrust. De Raad heeft in dit kader adviezen uitgebracht over verdeelvraagstukken met betrekking 
tot jeugdhulp, de participatiewet en de herbeoordeling van het persoonsgebonden budget. Het is 
nog te vroeg om omvattende uitspraken te doen over de vraag of de verdeling van alle betrokken 
budgetten aansluit bij de kosten van gemeenten. De kosten dienen zich nog uit te kristalliseren. Het 
ligt nog steeds in de planning dat in 2018 de budgetten onderdeel gaan uitmaken van de algemene 
uitkering van het gemeentefonds. 

Met de decentralisaties is er een vergaande onevenwichtigheid ontstaan bij de verantwoordelijkheid 
van gemeenten voor de inkomsten en uitgaven. De band tussen betalen en bepalen is steeds 
diffuser geworden. De Raad heeft daarom naar aanleiding van de discussie over de herziening van 
het belastingstelsel gepleit voor een verdubbeling van het huidige, lokale belastinggebied. De 
rijksbelastingen kunnen daarbij omlaag. Verruiming van het lokale belastinggebied draagt bij aan de 
wens van het kabinet om het belastingstelsel vereenvoudigen door de lasten op arbeid voor 
werknemers en werkgevers te verlagen Verruiming van het gemeentelijk belastinggebied leidt 
daarbij tot een doelmatiger afweging tussen kosten en baten bij gemeenten, vergroot de 
welvaartswinst, draagt bij aan versterking van de democratische betrokkenheid en tot verlaging van 
de collectieve lasten. 

In 2015 heeft de Raad verder geadviseerd over de tweede fase van het Groot onderhoud 
gemeentefonds. De Raad merkte daarbij op dat de huidige methodiek om een kostengeoriënteerde 
verdeling van het gemeentefonds te ontwikkelen, zijn grenzen bereikt heeft. Bij regionale 
samenwerkingen zoals de veiligheidsregio’s volgen de financiële verhoudingen de bestuurlijke 
verhoudingen niet meer. De verdeling van kosten met een investeringskarakter laten zich moeilijk 
inpassen. Met name de kosten voor het onderdeel Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Stadsvernieuwing riepen vragen op. Dit is aanleiding geweest voor een verdiepend onderzoek. Naar 
het zich laat aanzien zal in 2016 het Groot onderhoud gemeentefonds worden afgerond. 

Bovengenoemde ontwikkelingen en de gevolgen van de schaalvergroting en bestuurlijke 
samenwerking noodzaken tot fundamentele keuzes over de vormgeving van financiële 
verhoudingen in de nabije toekomst. Ook de omvang en de voeding van het gemeentefonds spelen 
daarbij een belangrijke rol. De Raad heeft het thema herbezinning financiële verhoudingen daarom 
prominent op de agenda voor 2016 gezet. 
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Tot slot heeft de Raad in 2015 samen met de Raad voor het openbaar bestuur mogelijkheden 
verkend voor het samenvoegen van de taken van beide Raden. In 2016 zal dit traject worden 
voortgezet, vooruitlopend op het in werking treden van een gewijzigde Wet op de Raad voor het 
openbaar bestuur en het gelijktijdig intrekken van de Wet op de Raad voor financiële verhoudingen.

De Raad voor de financiële verhoudingen,

Mr. M.A.P. van Haersma Buma, voorzitter Dr. C.J.M. Breed, secretaris



1. Inleiding

Met dit jaarverslag voldoet de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) aan de verplichting uit  
de Kaderwet adviescolleges die voorschrijft dat iedere adviesraad jaarlijks verslag doet van zijn 
werkzaamheden in het voorafgaande jaar. Op deze wijze legt hij publiek verantwoording af over de 
besteding van collectieve middelen. Een jaarverslag is echter meer dan alleen een financiële 
verantwoording. Het gaat ook om een inhoudelijk verslag van de werkzaamheden en een poging  
om inzicht te geven in de invloed en doorwerking van de uitgebrachte adviezen. Het jaarverslag is 
afgesloten op 1 april 2016, ontwikkelingen nadien zijn niet meer verwerkt.

Taak
De Raad is een onafhankelijk adviesorgaan van regering en parlement. De Raad geeft advies over 
(voorgenomen) wetgeving en uitvoeringsmaatregelen, voor zover die raken aan de financiële 
verhoudingen tussen bestuurslagen. Leidraad bij deze advisering is het streven naar een doeltreffend 
en doelmatig overheidsoptreden. Het uitgangspunt van de adviezen is de zorg voor een 
evenwichtige verdeling van taken en bevoegdheden tussen de decentrale overheden en de 
rijksoverheid, en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn. De Raad schenkt daarbij bijzondere 
aandacht aan de beleids- en bestedingsvrijheid van de decentrale overheden. Daarnaast ziet hij het 
als zijn rol om de spelregels van de financiële verhoudingen onder de aandacht van betrokken 
partijen te brengen. 
De Raad voor de financiële verhoudingen deelt een secretariaat met de Raad voor het openbaar 
bestuur (Rob), wat bijdraagt aan synergie en samenhang tussen de adviezen. 

Positie Raad 
De minster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie heeft een wetsvoorstel ingediend bij de 
Tweede Kamer dat voorziet in het onderbrengen van de adviestaak over de financiële verhoudingen 
bij de Raad voor het openbaar bestuur.1

1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 268.
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2. Adviezen, publicaties en activiteiten

2.1 Uitvoering Werkprogramma
Het werkprogramma van de Raad voor de financiële verhoudingen geeft zoals altijd slechts een 
indicatie van de werkzaamheden in een bepaald jaar. De advisering van de Raad is in hoge mate 
afhankelijk van de voortgang van het beleid. Vertragingen, beleidswijzigingen, maar ook 
onvoorziene onderwerpen bepalen uiteindelijk de agenda van de Raad. De Raad streeft een balans 
na tussen ad hoc advisering en het uitvoeren van zijn werkprogramma. Het werkprogramma heeft 
daardoor een meerjarig karakter.

2.2 Uitgebrachte adviezen 2014
De Raad heeft in 2015 negen adviezen en een jaarverslag uitgebracht. 

Adviezentabel
Onderstaande tabel toont het aantal door de Raad sinds 2000 uitgebrachte gevraagde en 
ongevraagde adviezen.

’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15

Gevraagde adviezen 10 9 8 9 6 5 5 9 9

Waarvan in het 
werkprogramma voorzien

7 9 8 8 7 4 3 5 6

Ongevraagde adviezen 2 1 2 3  2 4 3 0 2

Totaal adviezen 12 10 10 12 8 9 8 9 11

Tabel 1: Aantal gevraagde en ongevraagde adviezen.

Uitgesplitst naar het aantal adviezen aan de beheerders van gemeente- en provinciefonds en de 
vakdepartementen, ontstaat het volgende beeld.

’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15

Adviezen niet aan beheerders 6 5 5 7 0 5 5 7 7

Adviezen aan beheerders 6 5 5 5 8 4 3 2 4

Totaal adviezen 12 10 10 12 8 9 8 9 11

Tabel 2: Aan de beheerders en de overige leden van het kabinet uitgebrachte adviezen.2

2 Als het advies behalve aan de beheerders van gemeentefonds of provinciefonds ook aan een andere 

bewindspersoon is uitgebracht, is het advies beschouwd als ‘niet aan de beheerders uitgebracht’, tenzij het 

nadrukkelijk de fondsen betreft.
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In 2015 zijn twee omvangrijke ongevraagde adviezen uitgebracht te weten Grond, geld en 
gemeenten en de Uitbreiding lokaal belastinggebied. Beide adviezen hebben geleid tot veel 
publiciteit en hebben een grote impact gehad op de discussie. Het aantal adviezen aan de 
beheerders van de fondsen is net als in 2014 relatief beperkt ten opzichte van het aantal dat aan  
de vakdepartementen is uitgebracht. De afgelopen jaren heeft zich een accentverschuiving 
voorgedaan in de adviezen van de Raad. De Raad geeft meer ruimte in zijn advisering voor majeure 
ontwikkelingen. Deze accentverschuivingen zijn conform de aanbevelingen uit de evaluatie van  
de Raad. 
Verder is de Raad betrokken bij adviestrajecten van de Raad voor het openbaar bestuur waarbij 
financiële verhoudingen, met name het advies Wisselwerking, een rol spelen. Meer in het algemeen 
kan worden gesteld dat in toenemende mate het werk van de Raad niet alleen bestaat in het 
uitbrengen van officieel op schrift gestelde adviezen of publicaties, maar ook in het in verschillende 
geledingen bijdragen leveren aan de gedachtevorming over de financiële verhoudingen. 

2.3 Uitgebrachte adviezen 2015
1. Objectief verdeelmodel jeugdhulp, 27 februari 2015 
Het gepresenteerde objectieve verdeelmodel voor de jeugdhulp ziet de Raad voor de financiële 
verhoudingen als een noodzakelijke en onvermijdelijke tussenstap naar een verdeelmodel dat beter 
aansluit op de werkelijke kosten voor de jeugdzorg bij gemeenten.
Het objectieve verdeelmodel kent een aantal onzekerheden waardoor een zuivere benadering van 
de kosten van gemeenten niet goed mogelijk is. De werkelijke kosten waar gemeenten in de 
komende jaren mee te maken krijgen, vormen op dit moment daarbij nog een black box.
De Raad adviseert te starten met een goede nulmeting en het in kaart brengen van de benodigde 
gegevens om te komen tot een toekomstbestendige verdeling op basis van een multiniveau-
analyse. Ook bepleit hij een beperkte overgangstermijn van maximaal drie jaar.
De Raad stelt vast dat het objectieve verdeelmodel jeugdhulp een logische opbouw kent en dat de 
gekozen verdeelmaatstaven aansluiten bij de theoretisch verklarende factoren die het SCP heeft 
aangedragen. Wel legt het model een zwaar accent op factoren die te maken hebben met de sociaal 
economische status. Er bestaat daardoor onvoldoende zicht op de cumulatie van maatstaven die 
deels hetzelfde verklaren.
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Voor jeugdigen met een voogdijmaatregel en voor jeugdigen van 18 jaar en ouder die gebruik maken 
van voortgezette jeugdhulp geldt een aparte regeling. De Raad stelt voor de bekostiging voor deze 
groep (voorlopig) via een aparte decentralisatie-uitkering te laten lopen.

Vervolg op advies
Het verdeelmodel is conform het voorstel en het positieve advies van de Raad ingevoerd. De aanbevelingen die 
op korte termijn waren te verwerken zijn overgenomen. Zo is de aanbeveling van de Raad om voor een aantal 
maatstaven te werken met meerjarige gemiddelden verwerkt in het objectief verdeelmodel voor 2016. Ook is 
het advies overgenomen voor een aparte verdeling voor de kosten voor voogdijkinderen en jongeren van 18 
jaar of ouder en dit deel van het budget te vrijwaren van de efficiencykorting, omdat gemeenten voor deze 
groep kinderen niet de mogelijkheid hebben gehad door bijvoorbeeld effectiever preventief beleid kosten te 
besparen. Overeenkomstig het advies zullen de gemeentelijke uitgaven aan de jeugdzorg goed worden 
gemonitord. Bij het ontwikkelen van een nieuwe verdeelmodel zal ook worden bezien of de multiniveau-
analyse daarbij behulpzaam kan zijn.

2. Uitbreiding lokaal belastinggebied, 26 maart 2015
Voer het gebruikersdeel van de OZB-woningen opnieuw in en introduceer een ingezetenenbelasting, 
dat is het voorstel van de Raad voor de financiële verhoudingen. Dit onder gelijktijdige verlaging van 
de rijksbelastingen.
Het kabinet wil het belastingstelsel vereenvoudigen door de lasten op arbeid voor werknemers en 
werkgevers te verlagen, om zo de werkgelegenheid en de economische groei te bevorderen. 
Verruiming van het gemeentelijk belastinggebied past daarbij. Gepleit wordt voor een verdubbeling 
van het huidige, lokale belastinggebied. De rijksbelastingen kunnen dan omlaag.  
De inkomenseffecten voor burgers zijn beperkt. Verruiming van het lokale belastinggebied leidt tot 
een doelmatiger afweging tussen kosten en baten bij gemeenten, vergoot de welvaartswinst, draagt 
bij aan versterking van de democratische betrokkenheid en tot verlaging van de collectieve lasten.
Met de decentralisaties is er een vergaande onevenwichtigheid ontstaan bij de verantwoordelijkheid 
van gemeenten voor de inkomsten en uitgaven. De band tussen betalen en bepalen is steeds 
diffuser geworden. Burgers willen graag voorzieningen op lokaal niveau, maar dat kost geld.  
Het is daarom van belang dat gemeenten kunnen beschikken over een mix van eigen belastingen. 
Dat biedt de gemeenten mogelijkheid om lokale belastingen af te stemmen op het takenpakket.
Ter vereenvoudiging van het lokaal belastingstelsel stelt de Rfv voor de toeristen- en 
forensenbelasting samen te voegen tot een verblijfsbelasting. Kleine belastingen zoals de 
hondenbelasting, reclamebelasting en de forensenbelasting kunnen worden afgeschaft.  
De Raad is voor handhaven van de parkeerbelasting.
Een plafond voor de tarieven of een macronorm wijst de Raad af. Dit doet afbreuk aan de lokale 
autonomie. Beheersing van de lokale belastingdruk is het best gewaarborgd door de democratische 
controle op lokaal niveau en de keuze voor herkenbare lokale belastingen.
De Raad gaf aan dat uitbreiding van het lokaal belastinggebied binnen twee jaar zou kunnen worden 
ingevoerd, omdat het nauwelijks effect heeft op de algehele belastingherziening.
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Vervolg op advies
De belastingherziening van het Kabinet voorziet primair in een lastenverlichting via de inkomstenbelasting. 
De lastenverlichting richt zich voornamelijk op werkenden. In de belastingherziening van het kabinet was 
aanvankelijk nog wel voorzien in een verruiming van de mogelijkheden voor gemeenten om Belastingen te 
heffen via onder andere de herinvoering van de OZB-gebruikersheffing op woningen en een gemeentelijke 
ingezetenenheffing. Het politieke draagvlak daarvoor ontbrak echter. De bredere belastingherziening was 
daarmee van de baan. Wel is om de steun in de Eerste Kamer voor het belastingplan 2016 veilig te stellen de 
toezegging gedaan dat het Kabinet in de zomer van 2017 komt met een voorontwerp om € 4 miljard te 
verschuiven van de inkomstenbelasting naar de gemeentelijke belastingen, welk plan op zijn vroegst in 2019 
zal worden ingevoerd. Dit plan zal voor de zomer van 2016 worden gepresenteerd. Daarmee zou alsnog 
gevolg gegeven worden aan de vele adviezen waaronder die van de van Raad. Voor de daadwerkelijke 
invoering is het Kabinet echter afhankelijk van de steun in beide Kamers van de Staten-Generaal

3. Herziening handleiding artikel 12 Financiële-verhoudingswet, 15 april 2015
De Raad acht het een goede zaak dat de kengetallen ook worden betrokken bij het onderzoek dat  
de inspecteur doet in verband met de beoordeling of een gemeente in aanmerking komt voor een 
aanvullende uitkering.  
Deze kengetallen bieden ook een houvast bij het onderbouwen van het oordeel van de provinciaal 
toezichthouder. Het opnemen van de kengetallen in de handleiding artikel 12 biedt echter niet de 
benodigde basis voor het vaststellen van de omvang van de benodigde aanvullende steun.  
De Raad adviseert daarom de regelgeving aan te passen en op te nemen dat bij het vaststellen van 
de benodigde steun ook rekening wordt gehouden met de financiële vermogenspositie van de 
gemeente, met name de schuldenlast.

Vervolg op advies
Het advies van de Raad ondersteunde de lijn zoals die in de herziening van de handleiding was voorzien.  
Het aanpassen van de regelgeving maakt onderdeel uit van een bredere discussie over de vormgeving van  
het financieel toezicht.
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4. Groot onderhoud gemeentefonds, 1 mei 2015
De Raad constateert dat de huidige methodiek om een kostengeoriënteerde verdeling van het 
gemeentefonds te ontwikkelen, zijn grenzen bereikt heeft. De Raad heeft twee belangrijke 
overwegingen die tot deze constatering leiden en die de kern van zijn advies samenvatten.
• Bij regionale samenwerkingen zoals de veiligheidsregio’s volgen de financiële verhoudingen de 

bestuurlijke verhoudingen niet meer.
• Een langjarig beeld is noodzakelijk om een kostengeoriënteerde verdeling voor de 

uitgavenclusters met een investeringskarakter te ontwikkelen. Dit geldt met name voor de 
ruimtelijke clusters en zaken als onderwijshuisvesting.

De Raad acht het niet raadzaam om het verdeelvoorstel voor het cluster Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) in te voeren, maar stelt in plaats daarvan 
een andere, tijdelijke, oplossing voor om kleinere gemeenten te compenseren voor de hogere kosten 
die zij hebben moeten maken. 
 
Het huidige verdeelvoorstel voor dit ruimtelijke cluster ontbeert robuustheid omdat een langjarige 
onderbouwing van de onderzoeksresultaten ontbreekt. Vanuit de aard van de uitgaven, namelijk 
langjarige reserveringen en investeringen, is een dergelijk langjarig beeld wel noodzakelijk. Verder 
kent het voorstel grote onzekerheden voor gemeenten die te maken hebben met een combinatie 
van een sociale en een fysieke opgave en houdt het risico’s in voor middelgrote gemeenten.  
De Raad dringt er daarom met klem op aan om op de kortst mogelijke termijn een goed inzicht in  
de structurele kosten op basis van een langjarig beeld van investeringsopgaven van gemeenten te 
ontwikkelen. 

De nieuwe verdeling voor Brandweer en Rampenbestrijding en de BDuR kan ingevoerd worden, 
maar er is een fundamentele herziening van de financieringswijze nodig om de financiële 
verhoudingen weer gelijk te laten lopen met de bestuurlijke verhoudingen. De Raad stelt voor de 
hybride financiering als vertaling van het uitgangspunt van verlengd lokaal bestuur te laten vervallen 
en over te gaan tot een rechtstreekse bekostiging van de veiligheidsregio’s 
De nieuwe verdeling voor Onderwijshuisvesting kan ingevoerd worden, maar er moet vanaf nu 
gestart worden met het opstellen van een langjarige kwantificering van de investeringsopgaven van 
gemeenten. 
De nieuwe verdeling voor het cluster Werk en Inkomen kent geen bezwaar. De Raad kan instemmen 
met het beperken van de maatstaf bijstandontvangers in de verdeling van de algemene uitkering. 
De voorstellen met betrekking tot de krimp zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Wel onderschrijft de 
Raad dat de Krimpmaatstaf in zijn huidige vorm per 2016 kan worden beëindigd. De Raad stemt in 
met het voornemen de aanpak te concentreren op topkrimpregio’s met een substantiële daling van 
meer dan 3%. De Raad acht bij een verdeling naar 8 topkrimpgemeenten de governance 
onvoldoende geborgd. Hij bepleit een oplossing in breder regionaal perspectief. Het is niet louter 
een verdelingsvraagstuk binnen het gemeentefonds.
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Vervolg op advies
De hybride financiering van de veiligheidsregio beschouwen de beheerders op dit moment als een gegeven. 
Naar aanleiding van het advies van de Raad hebben de beheerders besloten de herverdeling voor het cluster 
VHROSV voor een derde in te voeren en verdiepend onderzoek uit te voeren naar de kostenontwikkelingen 
binnen dit cluster. Het gaat daarbij met name om de vraag in hoeverre er sprake is van een inhaaleffect op het 
onderdeel Ruimtelijke ordening als gevolg van de geldigheid van bestemmingsplannen. Ook een betere 
duiding van mogelijke conjuncturele effecten en het wegvallen van de middelen voor stedelijke vernieuwing 
behoort tot de onderzoeksvragen 
Inmiddels is het verdiepende onderzoek afgerond: de uitkomsten daarvan bevestigen het beeld uit het eerdere 
onderzoek. Wel worden er vragen gesteld bij de toekomstbestendigheid van de verdeling waarbij 
investeringsuitgaven zich vermengen met andere inkomsten (kostenverhaal) en het uitzuiveren van het kip-ei 
probleem op met name het onderdeel gebiedsontwikkeling. Dit is een van de onderdelen die de Raad zal 
betrekken bij zijn brede heroriëntatie op de financiële verhoudingen. Daarbij zal ook de bekostiging van 
regionaal belegde taken, zoals de veiligheidsregio, in ogenschouw worden genomen. 

5. Artikel 12 Ten Boer 2014, 10 juni 2015
De Raad stemt in met het voorstel van de inspecteur tot het verlenen van een aanvullende uitkering 
voor het jaar 2014 van € 2.738.250. Het financiële beleid van de gemeente is de belangrijkste oorzaak 
van de financiële problemen. In dat licht acht de Raad een maximale eigen inspanning op zijn plaats. 
De Raad acht het reëel dat de gemeente over een periode van 10 jaar een bijdrage levert aan de 
sanering van de negatieve reserve overeenkomend met het verschil in opbrengst OZB bij een artikel 
12-tarief van 140% en een gemiddeld tarief van 100%.

Vervolg op advies
In zijn beschikking volgen de beheerders het rapport van de inspecteur en het advies van de Raad. De wijze 
waarop de Raad de invulling van de passende bijdrage van de gemeente Ten Boer aan het saneren van de 
negatieve algemene reserve als gevolg van de grondexploitaties voorstelde is door de inspecteur gevolgd in  
het Artikel 12 rapport over 2015. 

6. Herziening bommenregeling gemeentefonds, 26 juni 2015 
Er worden in een aantal delen van Nederland nog steeds veel conventionele explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog (CE) in bodem en water aangetroffen. Denk aan handgranaten, bommen en 
vliegtuigwrakken. Deze kunnen opgespoord worden, maar de kosten van opsporing (niet: van 
ruiming; die zijn voor de EODD) kunnen hoog oplopen. Gemeenten kunnen daar deels voor 
gecompenseerd worden.
De Raad stelt voor om over te gaan op een getrapte financiering. Elke trede is gebaseerd op een 
daarbij behorend principe.
 1. Het vertrekpunt is het profijtbeginsel. De opdrachtgever voor grondroerende werkzaamheden, 

bijvoorbeeld een projectontwikkelaar, moet zelf op grond van de ARBO-wet veilige 
werkomstandigheden kunnen garanderen voor degenen die de grondwerkzaamheden verrichten. 
Daarom moet hij de kosten voor het opsporen van CE in het bestek opnemen en zelf dragen.
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 2. Bij een onverwachte spontane vondst (bijv. een boer die tijdens het ploegen een handgranaat 
vindt) kan de gemeente besluiten dat het noodzakelijk is om in het hele betreffende gebied 
systematisch opsporing van CE te verrichten. De gemeente maakt dan de afweging tussen kosten 
en baten van opsporing (verhoogde veiligheid in relatie met het gebruik van de grond). Verder 
kan de gemeente besluiten om de kosten voor opsporing van CE van derden (zoals 
projectontwikkelaars) over te nemen, omdat hij vindt dat opsporing in zijn belang is. Dit is het 
allocatieprincipe; kosten en baten kunnen het beste zo lokaal mogelijk afgewogen worden.

3. Tenslotte geldt het solidariteitsprincipe. De collectiviteit van gemeenten vangt onderling de 
kosten voor opsporing van CE op voor zover ze onverwacht en noodzakelijk zijn én de financiële 
draagkracht van een individuele gemeente te boven gaan. In dat geval fungeert het 
gemeentefonds als collectief vangnet. Hiervoor geldt een procedurele toetredingstoets: is er op 
basis van een normenkader een afweging gemaakt van veiligheidsrisico’s, kosten en baten?

Omdat de toetredingstoets niet direct kan worden vormgegeven, omdat het nog ontbreekt aan een 
normenkader, adviseert de Raad een ingroeitraject van maximaal vier jaar, waarin dit kader 
ontwikkeld moet worden. Hiertoe zou een (tijdelijk) kleinschalig Kenniscentrum bij de VNG ingericht 
moeten worden.

Vervolg op advies
Dit advies heeft veel aandacht gegenereerd van de pers, van gemeenten en van 
opsporingsbedrijven. Het Ministerie van BZK beraadt zich op dit moment over de verdere 
vormgeving en zal naar verwachting in de Meicirculaire Gemeentefonds een toelichting op het 
proces geven.

7. Grond, geld en gemeente, juli 2015
Veel gemeenten voeren een actief grondbeleid; ze hebben voor eigen rekening grond gekocht om 
die bouwrijp te maken en met winst te verkopen. Een groot aantal gemeenten heeft als gevolg 
daarvan te maken met verliezen op de grondexploitatie. Dat legt een druk op de 
gemeentebegroting. Het is zaak het grondbeleid te herzien op basis van realistische gegevens, ook 
als dat tot een negatieve vermogenspositie leidt. Gemeenten dienen zich niet als 
projectontwikkelaars te gedragen, maar zich te beperken tot hun publieke taak.
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De gemeenten hebben zich in het verleden te gemakkelijk rijk gerekend met grondexploitaties en 
hebben daarbij te veel risico genomen. De verliezen op de grondexploitatie hebben niet alleen te 
maken met te risicovolle grondaankopen van gemeenten. De economische crisis zorgde voor 
vraaguitval. En Rijk en provincie hebben in veel gevallen gemeenten teveel gestimuleerd om plannen 
te ontwikkelen. Provincies hebben deze plannen te weinig afgestemd op de regionale behoefte. In 
verschillende regio’s is er daardoor een overschot ontstaan aan bouwlocaties voor woningen, 
winkels, kantoren en bedrijfspanden.

Vervolg op advies
Het advies heeft geleid tot een grote aandacht in nagenoeg alle landelijke media als ook in de desbetreffende 
vakbladen. Ook zijn er verschillende artikelen en reacties verschenen naar aanleiding van het advies. Naast 
kritische kanttekeningen zoals bij het door sommigen als te rigoureus afzweren van Raad van de actieve 
grondexploitatie zijn de meeste reacties als positief instemmend te karakteriseren. Deze teneur is ook terug te 
vinden in de brief van de Minister van Infrastructuur een Milieu over het Grondbeleid.3De handleiding artikel 
12 Fvw is in grote lijnen in overeenstemming gebracht met de voorstellen van de Raad. Ook is voorzien in 
aanpassingen van het Besluit Begroting en Verantwoording en in een herziene notitie over het Grondbeleid die 
in overeenstemming zijn met het advies van de Raad. 

8. Verbetering verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet en aanpassing vangnet, 16 juli 2015 
De Raad ziet de voorliggende voorstellen tot aanpassing (“model 2016”) als een verbetering van het 
SCP-model versie 2015. Tegelijkertijd constateert de Raad dat een aantal belangrijke problemen in de 
toepassing van de methodiek als verdeelmodel nog niet is opgelost. Dit heeft aantoonbaar gevolgen 
voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten. 
De uitkomsten van het model 2016 zijn voor de bulk van gemeenten een betere benadering voor  
de bijstandsuitgaven dan het model 2015. Tegelijkertijd geeft het model 2016 een slechtere 
aansluiting op de bijstandsuitgaven voor een groep gemeenten die op een aantal kenmerken 
(bevolkingssamenstelling, centrumfunctie, stapeling problematiek, welvarende bevolking)  
sterk afwijken van het Nederlands gemiddelde dan het model 2015.  

3 Tweede Kamer, 2015–2016, 27 581, nr. 53 
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Bij de toepassing van de methode is ten onrechte geen onderscheid gemaakt tussen statistische ruis 
en systematische modelafwijkingen. Hierdoor zijn factoren die bepaalde systematische afwijkingen 
in de uitkomsten verklaren, over het hoofd gezien. 
 
De wijze waarop het model in 2016 wordt toegepast, namelijk door het objectieve verdeelmodel 
voor slechts de helft mee te wegen en door het verlagen van het eigen risico voor gemeenten naar 
5% van het objectieve budget, maakt de uitkomsten van de budgetverdeling voor de Raad 
aanvaardbaar. De Raad tekent hierbij wel aan dat dit onder de clausule is dat er op afzienbare 
termijn (voor het jaar 2017) een model gehanteerd gaat worden dat een oplossing biedt voor de 
onvolkomenheden in het model 2016.

Vervolg op advies
De staatssecretaris ziet in het advies van de Raad in eerste aanleg vooral de bevestiging dat het verdeelmodel 
2016 een verdere verbetering is ten opzichte van het in 2015 toegepaste model. Ze acht in lijn daarmee de 
uitkomsten van het verdeelmodel 2016 aanvaardbaar. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Rfv is 
bezien of de genoemde groepen van gemeenten voldoende in het model zitten. Het SCP heeft de door de Raad 
aangedragen oorzaken voor deze afwijkingen voor groepen gemeenten niet kunnen vaststellen. Dat het SCP 
dit niet heeft kunnen vaststellen komt omdat het SCP in zijn analyse uitgaat van gemiddelden en onvoldoende 
oog heeft voor de samenstelling van de groep gemeenten die een relatief groot positief of negatief 
herverdeeleffect heeft. Wel is voor 2016 een aanpassing van het eigen risicoregime doorgevoerd. Het eigen 
risico per gemeente wordt bepaald aan de hand van hetzij een percentage van het toegekende 
Participatiebudget (met gelijktijdige toepassing van een getrapte vergoeding), hetzij een vast bedrag per 
inwoner, afhankelijk van de gunstigste uitwerking voor de gemeente. Deze aanpassing ondervangt voor een 
deel het nadeel zoals de Raad dat voor specifieke groepen gemeenten die op een aantal kenmerken sterk 
afwijken van het Nederlands gemiddelde. Het gaat met name om gemeenten met een grote 
bijstandsdichtheid. Zoals door de Raad ook aangegeven wordt volop ingezet op de doorontwikkeling van het 
verdeelmodel voor 2017. Uitgangspunt daarbij is het gebruik maken van integrale data. In zijn advies merkt de 
Raad echter op dat bij de weging van de resultaten niet louter afgegaan kan worden op gemiddelden maar 
dat oog moet zijn voor specifieke groepen gemeenten. De Raad is intensief bij dit proces betrokken

9. Decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling, 21 juli 2015
De Raad stemt in met het instellen van een decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling. 
De rechtvaardiging hiervoor is in de ogen van de Raad in de eerste plaats gelegen in het feit dat 
hiermee een globale compensatie wordt geboden voor de gebrekkige kostenoriëntatie van het 
(sub)cluster VHROSV voor krimpgemeenten.
De toekenning aan de krimpregio’s geschiedt op aanwijzing door de minister. Daarmee ontstaat 
het gevaar van willekeur. De Raad pleit er voor de criteria voor het in aanmerking komen voor 
decentralisatie-uitkering vooraf eenduidig vast te leggen om te voorkomen dat er discussies 
ontstaan over het voldoen aan de criteria. Voor wat betreft de toekomstige bevolkingskrimp over 
de periode 2014-2040 stelt de Raad voor een verwachte daling van de bevolking van meer dan 9% 
als eis te hanteren. 
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Vervolg op advies
Het kabinet onderschrijft het belang van een goede samenwerking en is van mening dat de bestaande 
samenwerking binnen de regio’s door de gekozen aanpak verder kan worden gestimuleerd. Ook beaamt het 
kabinet dat provincies bij de krimpaanpak een signalerende, bemiddelende of regisserende rol vervullen, in het 
bijzonder op het ruimtelijk-economisch terrein. In de Tweede Kamer is onlangs een motie aangenomen, die de 
strekking van het advies op dit onderdeel onderstreept.4 Het kabinet vertrouwt erop dat de in de krimpregio’s 
samenwerkende gemeenten hun opgaven gezamenlijk weten te bepalen en de besteding van de regionaal ter 
beschikking gestelde middelen daarop afstemmen. De beheerders zijn van oordeel dat de gehanteerde criteria 
eenduidig zijn maar dat zij op verzoek van de Tweede Kamer ook de regio Noordoost-Fryslân als krimpregio 
aangemerkt. Hoewel de regio niet aan de gestelde criteria voldoet. 5

10. Artikel 12 Fvw Muiden 2015, 21 juli 2015 
Het voorstel van de inspecteur om de gemeente Muiden een artikel 12-bijdrage toe te kennen van € 
10.230.000, acht de Raad alles overwegende ruim voldoende om de gemeente financieel te saneren. 
Het voorstel van de inspecteur is gebaseerd op de reguliere toepassing van de artikel 12-systematiek.
De door de gemeente Muiden aangevoerde bezwaren tegen het voorstel van de inspecteur acht de 
Raad ongegrond. De begroting van Muiden is na sanering structureel en reëel in evenwicht. De 
herindelingpartners mogen niet worden belast met tekorten uit het verleden. De Raad erkent wel 
dat de gemeente een renterisico loopt maar is van oordeel dat de gemeente naast het al genoten 
voordeel van een lagere rente zich kan indekken tegen rentestijging. Ook is de Raad van oordeel dat 
de gemeente Muiden in de voorafgaande jaren heeft nagelaten zich voor te bereiden op een 
mogelijke financiële claim. Het financiële beleid van de gemeente Muiden heeft verder op 
bescheiden schaal bijgedragen aan het tekort. In dat licht acht de Raad een eigen bijdrage dan ook 
op zijn plaats.
Voor zover de toezeggingen door de Tweede Kamer leiden tot de gerechtvaardigde verwachting dat 
aanspraak mocht worden gemaakt op een hogere tegemoetkoming, is de Raad van oordeel dat deze 
niet ten laste van de overige gemeenten dienen te komen, maar dat deze uit de Rijksbegroting 
dienen te worden gecompenseerd.

4  Tweede Kamer, 2015–2016, 31 757, nr. 83.

5  Tweede Kamer, 2014–2015, 34 000 B, nr. 29. 
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Vervolg op advies
In de beschikking kennen de fondsbeheerders een extra bedrag van € 150.000 toe om het renterisico af te 
dekken. Op deze wijze heeft de gemeente Muiden de gelegenheid de leningen zonder extra kosten eerder aan 
te trekken, waarmee het renterisico wordt afgedekt. Voor het overige volgen de beheerders het advies van de 
Raad om de bezwaren van de gemeente Muiden en de fusiegemeenten niet te honoreren. 

11. Financiële gevolgen herbeoordelingbesluit persoonsgebondenbudget, 26 november 2015 
Rijk en gemeenten hebben afgesproken dat alle wijzigingen in de pgb’s voor 1 oktober moeten zijn 
doorgegeven. Dit om problemen in de verwerking bij de Sociale Verzekeringsbank te voorkomen. 
Door het niet kunnen verwerken van de herbeoordelingbesluiten pgb’s moeten gemeenten 
noodgedwongen ongezien overgaan tot het verlengen van de financiële verplichting. Als gevolg 
hiervan kunnen gemeenten te maken krijgen met budgetoverschrijdingen. Om dit verlies te 
compenseren stelt de Raad een eenvoudige en globale benadering van de omvang en de verdeling 
van het besparingsverlies voor.
In zijn advies geeft de Raad de keuzes, de afwegingen en overwegingen weer die daarbij van belang 
zijn. De berekening van het besparingsverlies is min of meer een logisch uitvloeisel van deze keuzes. 
Deze benadering is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde gegevens. Het 
advies biedt een handvat om te komen tot een bestuurlijke oplossing.

Vervolg op advies
Op basis van de uitgangspunten en stappen zoals geformuleerd in dit advies besloten de gemeenten te 
compenseren voor het geleden besparingsverlies. Aan de verdeling van het gemeentefonds 7 miljoen 
toegevoegd.6 

6  Gemeentefonds, decembercirculaire 2015, blz. 9.
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3. Communicatie 

Social media 
Vanaf januari 2014 is Twitter ingezet om publicaties en activiteiten onder de aandacht te brengen. 
Het twitteraccount @Rob_Rfv heeft nu 410 volgers, ten opzichte van 189 volgers op 31-12-2014.

Website 
De website www.rob-rfv.nl trok 208.613 bezoekers in 2015. Dat zijn 54.413 bezoekers méér dan in 
2014, waarin het aantal bezoekers op 154.200 lag.
 
Meest gedownloade documenten 
De drie meest gedownloade documenten in 2015:

Document Aantal downloads

1. Aanvullende reactie op advies decentralisatie 5357

2. Grond, geld en gemeenten 3467

3. Groot onderhoud gemeentefonds 2261

Presentaties 
Naar aanleiding van het advies Grond, geld en gemeenten is een ronde tafelconferentie 
georganiseerd met deskundigen zowel uit de wetenschap als uit de praktijk op het terrein van 
grondexploitaties. 
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft diverse presentaties gegeven. Onder meer op het 
VNG-congres Gemeentefinanciën en op de relatiedag van PAUW en voor de provinciale 
toezichthouders. 
 
Nieuwsbrieven 
Elke twee maanden wordt de Rob-Rfv-nieuwsbrief uitgebracht. Hierin worden de adviezen onder  
de aandacht gebracht die de afgelopen twee maanden zijn uitgekomen. Tevens worden aanstaande 
adviezen en bijeenkomsten aangekondigd. De nieuwsbrief wordt verzonden naar 1200 abonnees.
Vanaf april 2014 is de eerste gezamenlijke nieuwsbrief van diverse adviesraden verschenen.  
Deze digitale coproductie van 12 adviesraden biedt een handzaam overzicht met actuele informatie 
over komende en recent verschenen adviezen, kabinetsreacties, publicaties en activiteiten.  
De nieuwsbrief verschijnt circa zes keer per jaar.  
De deelnemende adviesraden zijn: Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), Adviesraad voor 
het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), Onderwijsraad, Raad voor de leefomgeving en 
infrastructuur (Rli), Raad voor het openbaar bestuur (Rob), Raad voor cultuur (RvC), Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S), 
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Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv), 
Sociaal Economische Raad (SER) en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
 
Overige communicatie rondom adviezen en activiteiten 
De Raad voert overleg met de Tweede Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal 
Overleg (IPO). Naar aanleiding van het advies over het verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet 
en aanpassing vangnet heeft een aparte hoorzitting met de Vaste Commissie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid plaatsgevonden. 
Een delegatie van de Raad spreekt jaarlijks met de Bestuursraad van het ministerie van BZK. In het 
kader van de planning en voortgang van de werkzaamheden vindt er minimaal eenmaal per jaar een 
overleg met de beheerders van de fondsen plaats. 
Adviezen leiden tot aandacht in de vakpers. Op verschillende online media worden de adviezen 
steevast onder de aandacht gebracht. 
De leden van de Raad en medewerkers zorgen geregeld voor extra voorlichting en het ophalen van 
input door publicaties en presentaties over uitgebrachte en nog te verschijnen adviezen (zie ook 
bijlage V). 
Het secretariaat neemt daarnaast deel aan verschillende begeleidingscommissies, expertmeetings, 
symposia, en overleggroepen zoals het Vakberaad financiële toezichthouders en het overleg van 
100.000-plus gemeenten. Ook wordt op secretariaatsniveau geregeld overlegd met ministeries, het 
IPO en de VNG. Verder wordt veelvuldig aan individuele beleidsmedewerkers, journalisten en 
studenten uitleg en toelichting gegeven over verschillende aspecten van de financiële verhoudingen.
In de vakpers is regelmatig aandacht voor adviezen van de Rfv. Op verschillende online media 
worden de adviezen steevast onder de aandacht gebracht. Met name de adviezen over de 
Uitbreiding van het lokaal belastinggebied en Grond, geld en gemeenten hebben geleid tot veel 
publiciteit. 
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4. Samenstelling Raad voor de   financiële verhoudingen 

Samenstelling van de Raad voor de financiële verhoudingen in 2015

Voorzitter 
De heer mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Plaatsvervangend voorzitter 
Mevrouw H. van Rijnbach-de Groot, burgemeester van de gemeente Etten-Leur.

Leden 
De heer prof. dr. M.A. Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en directeur van onderzoeksinstituut COELO (Centrum voor onderzoek van de economie 
van de decentrale overheden).

Tijdelijke leden
- De heer prof. dr. Th.A.J. Toonen, decaan van de Faculty of Behavioural, Management and Social 

Sciences (BMS)
- De heer drs. F.H. Buddenberg, Oud burgemeester Pijnacker–Nootdorp
- J.W.R. van Lunteren MSc, Director Strategic Alliances UMC Utrecht
- Drs. Ch.J. Kalden, oud-directeur van Staatsbosbeheer en voormalig secretaris-generaal van het 

ministerie van LNV
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5. Secretariaat

De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben een 
gedeeld secretariaat. In 2015 vonden de volgende personeelswisselingen plaats: Saniye Çelik, Bart 
Leurs en Frank van der Meyden zijn in dit jaar bij het secretariaat gekomen. Afscheid is genomen van 
Marjolijn Blom, in haar plaats is Ajeh Zarrinkhameh gekomen.
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Samenstelling van het Secretariaat Rob en Rfv in 2015

Secretaris 
dr. Kees Breed

Plv. secretaris 
mr. Gerber van Nijendaal 
 
Adviseurs 
dr. Marjolijn Blom (t/m september) 
drs. Saniye Çelik 
drs. Pieter de Jong 
dr. Bart Leurs (vanaf 1 februari 2015) 
drs. Michael Mekel 
mr. Frank van der Meyden 
dr. Erie Tanja 
Kirsten Veldhuijzen MSc 
Ajeh Zarrinkhameh (vanaf oktober 2015) 
 
Communicatieadviseur/persvoorlichter 
Wenny Geenevasen

Bedrijfsbureau 
Zahora Chandoe 
Mary Polderman-Zuijdwijk
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6. Financieel overzicht 

In financieel opzicht werken de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële  
verhoudingen (Rob en Rfv) met één budget.

Begroting Uitgaven

Ambtelijk personeel 943.000 961.000

Vergoedingen raadsleden 179.000 168.000

Materiële en overige uitgaven 151.000 136.000

Totaal 1.273.000 1.265.000
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Bijlage I

Werkprogramma 2016

Het werkprogramma heeft deels een indicatief karakter afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen er onderwerpen 
worden toegevoegd of verdwijnen.

1. Financiële verhoudingen in een nieuwe bestuurlijke context
De bestuurlijke ontwikkelingen zoals de drie decentralisaties, de gevolgen van de schaalvergroting 
en bestuurlijke samenwerking noodzaken tot fundamentele keuzes over de vormgeving van 
financiële verhoudingen in de nabije toekomst. De verandering in de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het Rijk en de gedecentraliseerde overheden 
hebben ook gevolgen voor financiële verhoudingen. Ook binnen een overheidslaag ontstaat een 
groter mate van differentiatie in taken en verantwoordelijkheden die gevolgen heeft voor de wijze 
van verdeling van de middelen. De bestaande uitgangspunten en grondslagen waarop de financiële 
verhoudingen zijn gebaseerd zoals vererving de kostenoriëntatie, globaliteit, verevening van de 
belastingcapaciteit, de bekostigingsvoorkeur, en dergelijke dienen tegen het licht te worden 
gehouden. Wat betekent de toename van variatie voor de (mate van) solidariteit tussen gemeenten? 
Daarbij moet ook de omvang en de voeding van het gemeentefonds in relatie tot de omvang van  
het eigen belastinggebied worden meegenomen. Ook de vraag of andere onderzoeksmethodes 
kunnen bijdragen aan een inzichtelijker en interbestuurlijk gedragen beeld van de verdeling speelt 
daarbij een rol. 

2. Herverdeling gemeentefonds uitgaven (sub)cluster Volkshuisvesting, 
 Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing (VHROSV)
Na aanleiding van het advies van de Raad over het groot onderhoud gemeentefonds tweede fase  
in april 2015 advies uitgebracht, is geconcludeerd dat een verdiepen onderzoek naar de uitgaven  
op het cluster (VHROSV) wenselijk was. Het gaat daarbij in het bijzonder om de kosten van 
bestemmingsplannen, de invloed van de conjunctuur en de gevolgen van het wegvallen van het 
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). 

3. Herziening handleiding artikel 12 Financiële-verhoudingswet
De nieuwe herziening van de handleiding wordt ingegeven door twee belangrijke wijzigingen ten 
opzichte van de huidige. Het vervallen van de adviestaak van de Raad bij individuele artikel 12 
gevallen. Het aanscherpen en verduidelijken van de wijze waarop uitwerking wordt gegeven aan  
het saneren van een negatieve algemene reserve als gevolg van verliezen op de grondexploitatie

4. Verdeling Provinciefonds
In het rapport ‘Redelijk Verdeeld’ bevat een nieuw verdeelmodel voor het provinciefonds. 
De provincies hebben unaniem ingestemd met de aanbevelingen van het rapport. 

27



Het verzoek aan de minister om dit wettelijk mogelijk te maken zodat het model per 1 januari 2017 
kan worden ingevoerd.

5. Uitbreiding lokaal belastinggebied
Het Kabinet heef toetgezegd in 2016 te komen met een voorontwerp om € 4 miljard te verschuiven 
van de inkomstenbelasting naar de gemeentelijke belastingen. Daarmee zou alsnog gevolg gegeven 
worden aan de vele adviezen waaronder die van de van Raad. Voor de daadwerkelijke invoering is 
het kabinet echter afhankelijk van de steun in beide Kamers van de Staten-Generaal. 

6. Aanpassing verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet 
Het verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet wordt voor 2017 aangepast. Daarbij zal gebruik 
worden gemaakt van integrale data. Tevens zal het vangnet worden aangepast.

7. Financiële gevolgen intergemeentelijke samenwerking 
Het gaat om een verkenning naar de gevolgen van de verschillende vormen van intergemeentelijke 
samenwerking voor de financiële verhoudingen. Welke lessen voor de financiële verhoudingen 
kunnen uit de ervaringen van regionale samenwerking worden getrokken (deze zijn van ook van 
belang voor de toekomstige decentralisaties). Daarnaast heeft de toegenomen omvang van de 
intergemeentelijke samenwerking ook gevolgen voor de verdeling van middelen naar gemeenten. 
Dit betreft de stelselverantwoordelijkheid van de beheerders van het gemeentefonds.

8. Artikel 12 Ten Boer 
Voor het uitkeringsjaar 2015 heeft de gemeente Ten Boer voor de tweede achtereenvolgde jaar een 
aanvraag voor een aanvullende uitkering gedaan. 

9. Artikel 12 Vlissingen 
Voor het uitkeringsjaar 2015 heeft de gemeente Vlissingen een aanvraag voor een aanvullende 
uitkering gedaan. 

10. Artikel 12-onderzoek
De Raad onderzoekt de betekenis en toepassing van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet. 
Het gaat om de afwegingen die bij de toepassing het artikel 12-aanvragen in de loop der tijd een  
rol zijn gaan spelen. Dit met het oog voor nieuwe feiten en omstandigheden die het beroep op 
aanvullende steun in de toekomst kunnen bepalen.

11. Evaluatie ICL-bijdrage Lelystad
De ICL-bijdrage is onderbouwd door het advies van de Interdepartementale Commissie Lelystad 
(ICL) die eind jaren tachtig en begin jaren negentig van de vorige eeuw over de financiële 
problematiek van de gemeente Lelystad heeft geadviseerd. Naar verwachting verschijnt dit jaar een 
evaluatie van deze bijdrageregeling met daarbij een voorstel voor de toekomst van deze bijzondere 
regeling.
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12. Bekostiging van primaire waterkeringen/waterschapstaken
Begin 2014 verscheen het OESO-rapport ‘Water-governance in the Netherlands: fit for the future?’. 
Naar aanleiding van het OESO-rapport heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een brede 
verkenning laten uitvoeren naar de huidige financieringssystematiek en naar relevante 
ontwikkelingen (klimaatverandering, demografische ontwikkelingen…..). Op basis daarvan zal een 
bestuurlijke discussie plaatsvinden over mogelijkheden om de toekomstbestendigheid van de 
financieringsstructuur te verbeteren. De raad zal worden gevraagd een toetsingskader te 
ontwikkelen.

13. Financieel toezicht
In verschillende adviezen heeft de Raad uitspraken gedaan over de aard en vormgeving van het 
financiële toezicht. Door de tijd is het beeld over de functie en betekenis van het financiële toezicht 
gewijzigd. In dit advies wil de Raad een integrale visie geven op de aard en functie van het financiële 
toezicht in het licht van de bestuurlijke en financiële verhoudingen. 

14. Vereenvoudiging 
In 2001 heeft de Raad aan de vooravond van de herijking van het gemeentefonds een pleidooi 
gehouden voor vereenvoudiging van de van verdeling van de algemene uitkering van het 
gemeentefonds. In en onderzoek heeft de Raad aangetoond dat de verdeling nodeloos ingewikkeld 
en weinig transparant is. De Raad toonde aan dat met circa de helft van het aantal 
verdeelmaatstaven ook een adequate verdeling kan worden bereikt. Naar aanleiding van de nieuwe 
verdeling wil de Raad dit onderzoek herhalen. 

Andere onderhanden zijnde onderwerpen
Dit betreft een lijst van onderwerpen die vanuit het secretariaat worden gevolgd en of bij betrokken 
is zonder dat op direct voorzienbaar is of en wanneer dat zal leiden tot een eigenstandig advies of 
publicatie.
- Wetenschappelijk onderzoek FV
- Methodieken van verdeelonderzoek
- Het vaste bedrag in de Algemene Uitkering
- Afschaffing precariobelasting
- Normeringsystematiek (accressystematiek)
- Geldstromen regionale bekostiging
- Implicaties omgevingswet voor de financiële verhoudingen
- Overzicht financiële stromen
- Invloed Europa op de financiële verhoudingen
- Bekostiging van primaire waterkeringen/waterschapstaken
- De vormgeving van financiële prikkels ter voorkoming van afwenteling
- Parallelle financiering
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Bijlage II

Activiteiten en publicaties staf

Kees Breed
Presentaties en lezingen
- ‘Bestuur en de verantwoordelijkheid voor systemen’, presentatie op de Dag van de Denktanks  
 (27 januari 2015)
- Gastdocent PBLQ

Overig:
- Lid assessmentcommissie NWO-commissie ‘Smart Governance’
- Lid van de raad van advies van het Centre for Public leadership, PBLQ

Saniye Çelik
Publicatie
- De business case van diversiteit in de publieke context. De verbindende overheid.  
 Verschenen in tijdschrift voor HRM. 
- De business case van diversiteit van publieke organisaties. Sturen op verbinden.  
 Verschijnt in april 2016.

Overige
- Verbonden aan de Universiteit Leiden, Faculteit Goverance and Global Affairs.  
 De openbare verdediging van het proefschrift, vindt plaats in het april 2016.
- Lid klankbordgroep onderzoek “Vrouwenstemmen in de raad, Ambities, belemmeringen en  
 successen van vrouwen in de lokale politiek”. Atria, Amsterdam

Pieter de Jong
Publicatie
- Sturing Haagse cockpit werkt averechts. Huidige sociale opgaven vragen andere bestuursstijl van  
 Rijksoverheid, in: Platform O, 18 november 2015, zie: https://platformoverheid.nl/artikel/ 
 sturing-cockpit-den-haag-mist-doel

Bart Leurs
Overige
- Twee workshops gegeven over verdeelmodellen sociaal domein, getiteld: ‘Een kookboek van  
 verdeelmodellen’. Voor een publiek van +/- 80 gemeenten op de relatiedag van PAUW,  
 op 19-11-2015.
- Presentatie op het VNG-congres Gemeentefinanciën over (niet-bestaande) verschillen tussen  
 financiering van kleine vs grote gemeenten. Titel: ‘Does size matter?’ Op 30-11-2015.
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Gerber van Nijendaal
Overige
- Gastlessen ROC Mondriaan financiële verhoudingen voor dummies, 2 juni 2015 
- Ronde tafelconferentie Grond, Geld en Gemeenten, georganiseerd door de praktijkleerstoel  
 Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft , op 30 september , locatie het gemeenlandshuis van  
 Hoogheemraadschap Delfland, Phoenixstraat 32, Delft
- Financiële verhoudingen in perspectief, cursus voor Financieel Toezichthouders gehouden op  
 8 oktober 2015.

Kirsten Veldhuijzen
Publicaties:
- Artikel Zonder andere verantwoording mislukt de selfiedemocratie. Co-auteur Friso de Zeeuw,  
 Binnenlands bestuur, 13 februari 2015
- Artikel De verzorgingsstaat is nu lokaal hoor. Co-auteur Klaartje Peters, NRC, 19 december 2015 

Overig:
- Lid Rekenkamer Delft.
- Lid Raad van Advies Zaak&Co
- Coach en organisator gastlessen ROC Mondriaan
- Lid Klankbordcommissie Christelijke Hogeschool Ede

Wenny Geenevasen
Publicatie
- Artikel Als samenwerking moet, dan moet democratische legitimiteit ook. Co-auteur Michael Mekel,  
 Raadsledennieuws.nl, 2 maart 2015
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