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Van: @gelderland.nl>
Verzonden: vrijdag 26 maart 2021 09:27
Aan: 'postbus.gf@minbzk.nl'
CC: '
Onderwerp: Uitbetalingsvoorwaarden tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling?

Goedemorgen, 
In de provincie Gelderland is een herindelingstraject gestart voor de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel. Het 
initiatief daarvoor is genomen door de Provincie Gelderland. GS hebben daarvoor op 26 januari 2021 een 
herindelingsontwerp vastgesteld. Momenteel loopt de zienswijzeprocedure die eind juni/begin juli moet leiden tot een 
besluit over het herindelingsadvies in Provinciale Staten. 
Beide gemeenten zijn zelf ook druk bezig met dit traject. Dat deze mogelijke herindeling nog geen gelopen koers is 
vanwege de verschillende politieke inzichten is wel duidelijk. Echter worden door beide gemeenten reeds kosten 
gemaakt voor dit traject. Hiervoor is volgens mij de tijdelijke verdeelmaatstaf beschikbaar. 
In oktober heb ik een berekening mogen ontvangen over deze tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling (zie de tabel 
onderaan). Daarin is een betaalritme opgenomen voor deze gelden van in totaal € 5,6 mln. 
Graag zou ik willen weten wat de voorwaarden zijn voor de uitbetaling van deze tijdelijke verdeelmaatstaf? 
Wat voor een soort besluit is nodig om te voldoen aan de voorwaarden? 
Beide gemeenten vragen zich af of dit budget reeds aangesproken kan worden voor de gemaakte en nog te maken 
kosten van de komende periode. 
C) Tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling  
19. Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling exclusief uitkeringsfactor (3+18) 
20. Voorlopige uitkeringsfactor van het jaar voorafgaand aan de herindeling  
21. Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling inclusief uitkeringsfactor (19x20) 
22. Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling inclusief uitkeringsfactor per inwoner (21/15) 

   
D) Betaalritme tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling inclusief uitkeringsfactor en verruiming1 
23. 1e jaar: het bedrag van de verruiming (voorafgaand aan de daadwerkelijke herindeling) (1/5*21) 
24. Restantbedrag (21 ‐ 23) 
25. 2e jaar: 40% van het restandbedrag (24x25) 40%
26. 3e jaar: 20% van de tijdelijke maatstaf exclusief verruiming  (24x26) 20%
27. 4e jaar: 20% van de tijdelijke maatstaf exclusief verruiming  (24x27) 20%
28. 5e jaar: 20% van de tijdelijke maatstaf exclusief verruiming  (24x28) 20%
29. Totaal (23+25+26+27+28) 

Ik ben benieuwd naar het antwoord en zou dat graag op korte termijn willen weten indien mogelijk. 
Daarbij zou ik willen verzoeken om het antwoord ook te sturen naar de personen die ik in de CC heb opgenomen. 
Alvast bedankt voor het antwoord. 
Met vriendelijke groet, 
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