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Geachte minister,
Bij brief van 5 oktober 2021 heeft u ons verzocht advies uit te brengen over het verzoek van de
gemeente Vlissingen om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds. Met betrekking hierop is er
door uw inspecteur een artikel 12-rapport Vlissingen 2020 uitgebracht.
Evenals voorgaande jaren spreken wij onze waardering uit voor de constructieve wijze waarop in
samenwerking met de vertegenwoordigers van uw ministerie, de gemeente en de provincie wordt
gewerkt aan het financieel gezond maken van de gemeente Vlissingen. De samenwerking vindt plaats
binnen de beschikbare kaders en met inachtneming van ieders eigen verantwoordelijkheid.
Wij kunnen ons vinden in het voorgestelde bedrag van € 5.265.000 voor de aanvullende uitkering uit
het gemeentefonds voor het jaar 2020. Dit betreft een extra aanvullende uitkering bovenop de
aanvullende uitkering van € 7.000.000 over 2020 zoals door de fondsbeheerders d.d. 19 december
2019 is besloten naar aanleiding van het inspectierapport 2017-2018.
Tevens kunnen wij ons vinden in de vier bijzondere voorschriften die aan deze (extra) aanvullende
uitkering worden gesteld. Evenals in ons vorig jaar aan u uitgebrachte advies vragen wij specifieke
aandacht voor de ambitie c.q. taakstelling van de inspecteur om meer toe te groeien naar het niveau
van de ontvangsten op het vlak van het sociaal domein en werk & inkomen.
Vorig jaar hebben wij daarover al opgemerkt dat wij met de inspecteur en de gemeente van mening
zijn dat de gemeente in de komende jaren een maximale bijdrage moet leveren om het huidige tekort,
dat bij ongewijzigd beleid verder toeneemt, te reduceren. Wij hebben toen ook opgemerkt dat, gelet op
de omvang van het tekort er naast een vermindering van de uitgaven ook de inkomsten moeten
toenemen, enerzijds door een herverdeling van de bestaande middelen in het gemeentefonds en
anderzijds door een structurele verhoging van de door het rijk beschikbaar gestelde macrobudgetten.
Ten aanzien van het laatste punt is er vooruitgang geboekt, maar uit de laatste berekeningen van de
herverdeling van het gemeentefonds blijkt dat Vlissingen weliswaar voor het klassieke gedeelte
voordeelgemeente is, maar op de onderdelen Sociaal domein en OEM fors moet inleveren. Deze
laatste ontwikkeling doet in onze ogen geen recht aan de feitelijke situatie in Vlissingen. Hierdoor blijft
het voor Vlissingen vrijwel onmogelijk toe te groeien naar het niveau van de ontvangsten op het vlak
van het sociaal domein.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geadviseerd.
Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de raad van de gemeente Vlissingen.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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