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Herverdeling en op naar 2022
De discussie over de herverdeling van het
Gemeentefonds is volop gaande. Bij gelijkblijvend
totaalvolume, leidt iedere herziening van de
verdeelsleutel, er onvermijdelijk toe dat de ene
gemeente erop vooruit gaat en de andere gemeente
achteruit. Dat was zo, toen het eerste voorstel in
februari 2021 werd gepubliceerd; dan was ook weer zo toen het herziene voorstel in
juli jl. werd gepubliceerd. Hoeveel geld een gemeente krijgt hangt af van de
kenmerken en belastingcapaciteit zoals die in de verdeelsleutel worden
opgenomen.
........
Voor de VNG is de verdeelsleutel een lastig onderwerp. Want onder de streep
zullen er, ook als het volume van het Gemeentefonds groter wordt, altijd (relatieve)
voor- en nadeelgemeenten zijn.
Lees verder
Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

1 december,10.30-12.30: online-seminar "op weg
naar effectieve samenwerking in nieuwe
bestuursperiode
De VNHG organiseert online themabijeenkomst over effectief samenspel raadcollege, raadsfracties en welke rol de verschillende vormen van akkoorden,
programma’s daarbij spelen. En wat zijn voorwaarden en aandachtspunten voor
succes.

Gastsprekers o.a: Lianne van Kalken(Erasmus universiteit) en John Bijl
(Pericles-instituut).
Meer informatie en inschrijven

Vervolg herijking Gemeentefonds
Tal van Noordhollandse bestuurders namen deel aan de door BZK en VNG
georganiseerde informatieve sessies.
Als de reactie van het kabinet op het advies van de Raad voor het Openbaar
Bestuur er is, volgt de bestuurlijke consultatie van de gemeenten.
Nadere informatie hierover volgt. Lees ook het blog van VNHG-voorzitter Han ter
Heegde in deze nieuwsbrief.
Link naar Informatie over huidige stand van de voorstellen.

BALV VNG 26 november
Op 26 november houdt de VNG haar buitengewone algemene ledenvergadering.
Informatie en inschrijven?
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