
Van: Baltus, AEH (Mieke) <aeh.baltus@lelystad.nl>  
Verzonden: dinsdag 28 december 2021 15:46 
Aan: Baltus, AEH (Mieke) <aeh.baltus@lelystad.nl> 
Onderwerp: Herijking gemeentefonds 
 
Goedemiddag, 

De gemeenteraad van Lelystad heeft mij verzocht bijgevoegde motie kenbaar te maken bij alle 
gemeenteraden en de leden van de Tweede Kamer. Kunt u onderstaand bericht + bijgevoegde motie 
ter kennisname brengen aan uw gemeenteraad? Alvast hartelijk bedankt. 

Met vriendelijke groet,  

Mieke Baltus 
Burgemeester 
 
 
Geachte gemeenteraden, 
 
Er is momenteel veel discussie over de voorgenomen herijking van het gemeentefonds. De VNG heeft 
op 13 januari een extra ALV uitgeschreven om met de leden hierover door te spreken. De 
gemeenteraad van de gemeente Lelystad heeft afgelopen begrotingsbehandeling een motie 
aangenomen aangaande deze voorgenomen herijking en heeft mij verzocht deze motie te verspreiden 
naar alle gemeenteraden in Nederland en de leden van de Tweede Kamer.  
 
De voorgenomen herijking zorgt ervoor dat de gemeente Lelystad – en vele andere gemeenten – 
groot financieel nadeel ondervinden. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft in de afgelopen 
periode fundamentele kritiek geuit op het nieuwe verdeelmodel en dat is voor Lelystad betreft meer 
dan genoeg aanleiding om nu niet over te willen gaan tot de voorgestelde herijking. Bovendien 
hebben gemeenten op 23 december wederom nieuwe rekenbestanden ontvangen, met opnieuw grote 
verschuivingen. Voor Lelystad gaat het inmiddels om een negatief herverdeeleffect van -€75 per 
inwoner, in plaats van -€45 zoals eind augustus nog werd gecommuniceerd.  
 
Transparantie en uitlegbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden bij het doorvoeren van een 
dergelijke herverdeeloperatie. Wat de gemeente Lelystad betreft is daar – helemaal na het bericht van 
23 december - geen sprake van. Wij zetten ons tijdens de ALV van 13 januari in om de invoering van 
het nieuwe verdeelmodel uit te stellen. Draagvlak voor deze ingrijpende herverdeling kan alleen 
ontstaan wanneer eerst recht gedaan wordt aan de duidelijke aanbevelingen van de Raad voor het 
Openbaar Bestuur.  

Met vriendelijke groet,  

Mieke Baltus 
Burgemeester 
 
GEMEENTE LELYSTAD 

 

Stadhuisplein 2, Lelystad 

Postbus 91, 8200 AB Lelystad 

 

Telefoon: 14-0320 
www.lelystad.nl. 

gemeente@lelystad.nl 
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