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Zo droeg de VNG in 2015 bij aan een krachtig 
lokaal bestuur en een sterke lokale democratie

In 2015 hebben we als gemeenten bewezen dat we de overheid zijn met sterke wortels 

in de samenleving, dichtbij het alledaagse leven van mensen. We werden verantwoor-

delijk voor complexe nieuwe taken in het sociaal domein en toen het 

jaar om was, moesten critici constateren dat we het een stuk beter 

hadden gedaan dan zij hadden gedacht. Geen ‘zie je wel, het gaat 

mis’ van hun kant, maar ‘zie je wel, we kunnen het’ van onze kant. 

Ook lieten we zien dat gemeenten flexibel en veerkrachtig zijn: toen 

een grote stroom vluchtelingen onderdak nodig had, zorgden we in 

allerijl voor voldoende noodopvanglocaties. 

Op deze en heel veel andere terreinen ondersteunde de VNG alle 

gemeenten en behartigde de lokale belangen bij het Rijk. Steeds 

vanuit het streven naar een krachtig lokaal bestuur en een sterke 

lokale democratie. 

Het is goed om soms even stil te staan bij wat we hebben bereikt. 

Dat doen we in dit beknopte jaaroverzicht. Als het allemaal op een 

rij staat, zie je dat veel VNG-thema’s ook belangrijke maatschappelijke thema’s zijn. En 

zo hoort het ook. Als VNG willen we aansluiten bij wat er speelt in gemeenten, bij wat 

mensen bezighoudt en bij wat er in de nabije toekomst op ons afkomt.

Daarom sloten we een Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom, zodat gemeenten 

op een (financieel) verantwoorde manier de benodigde opvang en noodopvang kun-

nen bieden aan asielzoekers en vluchtelingen.

We agendeerden de toekomst van de gemeentefinanciën bij het Rijk, met als doel dat 

gemeenten in de toekomst meer ruimte hebben om samen met inwoners hun eigen 

(financiële) keuzes te maken.

We sloten een Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet, zodat gemeenten 

zich nu al kunnen voorbereiden op de aanstaande grote veranderingen in het fysiek 

domein. 

We verstevigden de positie van raadsleden en griffiers in de VNG, zodat we het belang 

van gemeenteraden beter kunnen meewegen in wat de VNG voor de leden doet.

We maakten onderling afspraken over digitalisering, zodat gemeenten op een effici-

ente manier kunnen voldoen aan de digitale verwachtingen van inwoners.

Dit en meer deed de VNG met en voor u, de gemeenten. En dat blijven we doen. Ten 

dienste van een krachtig lokaal bestuur en een sterke lokale democratie.

Jan van Zanen

voorzitter 

bestuur VNG
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Hoofdstuk 1
Strategische thema’s belicht 

1. Vluchtelingen 
Dat internationale en nationale vraagstukken ook regionaal en lokaal terugslaan, in onze straten, is duide-

lijk geworden met het vluchtelingenvraagstuk. Was het in januari van 2015 nog vooral een situatie die zich 

afspeelde aan de grenzen van Europa, in de zomer werd het ook voor Nederland realiteit. Al snel bleek dat de 

opvangcapaciteit van bestaande opvangcentra niet toereikend was. Vanwege de onverwacht snelle toename 

van het aantal vluchtelingen 

dat ons land binnenkwam, 

moest in alle haast naar 

noodoplossingen worden 

gezocht. Dit veroorzaakte 

onrust in de Nederlandse 

samenleving. Spanningen 

die zich in niet alledaagse 

en haast on-Nederlandse 

vormen uitten en breeduit 

in de media kwamen, zoals 

bedreigingen van lokale 

bestuurders, rellen tijdens 

openbare bijeenkomsten 

en protestbijeenkomsten. 

En aan de andere kant een 

Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

Tijdens de Buitengewone ALV eind november 2015 werd het Bestuursakkoord Ver-

hoogde Asielinstroom dat de VNG heeft gesloten met het Rijk voorgelegd aan de 

leden. Het akkoord omvatte een aantal prestatieafspraken dat nodig was om de op-

vang van vluchtelingen op de korte termijn het hoofd te kunnen bieden. Door het 

versneld realiseren van meer opvanglocaties, werd de crisisnoodopvang overbodig 

en kwam een einde aan het ‘gesleur’ met mensen van sporthal naar buurthuis. Een 

ander onderdeel van het akkoord was een subsidieregeling voor de realisatie van 

huisvesting van statushouders. Hiermee moest de doorstroming in de AZC’s worden 

bespoedigd. Eind december stemden ruim 94% van de leden in met het akkoord. 

Het bestuursakkoord wordt gezien als een opmaat naar een gezamenlijke sluitende 

aanpak om vluchtelingen zo snel mogelijk volwaardig te laten participeren in onze 

samenleving. Aanvullende (financiële) afspraken zijn daarbij nodig om tot een ade-

quate aanpak te komen. Dit zijn de onderwerpen die de VNG centraal stelt tijdens 

de vervolgonderhandelingen met het Rijk in het voorjaar van 2016.

Jos Wienen,
voorzitter Taskforce 
Asiel en Integratie
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warm welkom van de lokale bevolking als de bus met vluchtelingen aankwam, en overvloedig aanbod van 

vrijwilligers en spullen. Dit maakte de lokale besluitvorming over de komst van opvanglocaties en het organi-

seren van huisvesting complex. Er werd veel gevraagd van het maatschappelijk discourd, lokaal leiderschap en 

de samenwerking met elkaar en in de keten. 

Ondersteuningsteam asielzoekers en vergunninghouders (OTAV)

Vanwege de grote urgentie en de snelle ontwikkelingen werd in oktober 2015 het Ondersteuningsteam Asielzoe-

kers en Vergunninghouders (OTAV) opgericht om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid voor asielzoekers en 

vergunninghouders. Het OTAV is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG, werkt nauw samen 

met het Platform Opnieuw Thuis en is ondergebracht bij de VNG. OTAV heeft twee primaire taken: kennisdeling 

en ondersteuning bieden aan gemeenten. Kennisdeling in de vorm van het bundelen van informatie, vervaardi-

gen van handreikingen, delen van 

praktijkervaringen, beantwoorden 

van veelgestelde vragen, en infor-

matie verstrekken over regelgeving. 

Eind 2015 werd een aantal bijeen-

komsten georganiseerd over onder 

meer het op goede manier organise-

ren van het lokale debat. Het OTAV 

biedt met een proactief netwerk 

van regionale accountmanagers en 

experts ondersteuning op maat aan 

gemeenten. 

Een van de thema’s van de 

werkconferenties: de lokale dialoog

Staatssecretaris Dijkhoff, op de VNG Bestuurdersdag 

te Utrecht, op maandag 30 november: ‘Gemeenten en 

Rijk samen hebben een goed onderhandelingsakkoord 

gesloten over de opvang van asielzoekers. En dat is 

belangrijk, want gemeenten hebben al veel taken en 

dit komt er nu bij.’

Landelijke Regietafel

De betrokken partijen die het akkoord sloten, zien de afspraken in het Bestuursakkoord niet als een eenmalig 

resultaat, maar als de start voor een blijvende samenwerking tussen de verschillende overheidslagen. Met de op-

richting van de Landelijke Regietafel Verhoogde Asielinstroom in 2015 blijven de partijen structureel met elkaar 

in gesprek en wordt de voortgang en uitvoering van de gemaakte bestuurlijke afspraken gemonitord.



Hubert Bruls: ‘Mensen zo snel mogelijk integreren’

‘Het bestuursakkoord over de vluchtelingen was van groot belang. Elke 

week kwamen vele duizenden mensen het land binnen. Als je daar 

geen afspraken over had ge-

maakt, waren chaotische situaties 

ontstaan. Of dan had het kabinet 

vluchtelingen moeten toewijzen. 

Nu is het gelukt om op basis 

van vrijwilligheid mensen op te 

vangen. 

Het eerste akkoord ging over 

de eerste opvang. Dit voorjaar 

2016 gaan we met het kabinet 

om tafel over de volgende fase, 

wat illustreert dat zowel Rijk als 

gemeenten de ambitie hebben 

te blijven samenwerken aan een 

goede keten van opvang. Van 

eerste opvang tot aan volwaardig staatsburgerschap. Want daarover 

gaat het volgende akkoord: hoe kunnen we mensen zo snel mogelijk 

integreren? Dat gaat om onderwijs, zorg en veiligheid en de versnelling 

van huisvesting. 

Ook de compensatie voor bijstandsuitkeringen is een belangrijk punt. 

De bestaande afspraken voorzien daar niet in. Je kunt niet van de ge-

meenten vragen om dat allemaal zelf te bekostigen. Daarbij speelt het 

beeld dat dit ten koste zou gaan van de voorzieningen van andere bur-

gers een rol. Het ligt zeer gevoelig in de samenleving. Tegelijkertijd is 

het in ieders belang dat vluchtelingen hier snel kunnen meedoen. Hoe 

eerder mensen 

een baan hebben 

en in hun eigen 

inkomen voorzien, 

des te minder last 

er zal zijn. Maar 

als je niet inves-

teert, moet je niet 

raar opkijken als 

mensen jarenlang 

een uitkering 

nodig hebben. 

We moeten onze 

hand naar hen 

uitsteken en hen 

een plek onder de 

zon gunnen.’

Hubert Bruls, burgemeester 

van Nijmegen en vicevoorzitter 

van de VNG. Onderhandelt 

namens de VNG met het 

Rijk over de aanpak van de 

vluchtelingenproblematiek. 
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Feiten en cijfers in beeld 

De hoge instroom van vluchtelingen leidt tot hoog oplopende discussies: landelijk en 

lokaal. Het is daarbij van groot belang dat alle betrokken partijen beschikken over de 

juiste informatie. 

Onder het motto ‘meten is weten’ bracht de VNG daarom een speciale editie vluch-

telingen van De Staat van de Gemeenten 2015 uit. Met overzichtskaarten en tabellen 

geeft deze speciale editie van De Staat van de Gemeenten inzicht in ontwikkelingen 

rond opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen.

De Staat van de 
Gemeenten 2015
SPECIALE EDITIE VLUCHTELINGEN

2. Lokale democratie 
Hoe kan het lokale bestuur 

beter aansluiten op de leef-

wereld van burgers? Wat 

moeten gemeenten daar-

voor doen? Welke taken 

moeten gemeenten geza-

menlijk organiseren? Lokale 

democratie versterken is dé 

opgave voor gemeenten. Als 

dé ambitie voor de vereni-

ging en daarmee bepalend 

voor de verenigingsstrategie 

en de agenda 2020, is dan 

ook geformuleerd: Het zijn 

van een krachtige lokale 

overheid, door het verster-

ken en vitaliseren van de 

lokale democratie. In 2015 

hebben diverse projecten en 

activiteiten plaatsgevonden die bijdragen aan visievorming en nieuwe democratische praktijken. 

Programma Lokale democratie in beweging 

De VNG zette zich samen met NGB, VvG, Raadslid.nu, wethoudersvereniging, VGS en BZK in 2015 in voor 

de kwaliteit van het lokaal bestuur en het samenspel tussen de rollen en posities in de gemeenten. In 

2015 zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd, verschillende projecten uitgevoerd en is een online 

magazine met best practises uitgebracht, ‘Democratie anno nu: een nieuw samenspel’. 

Alle activiteiten hebben tot doel bestuurders, gemeentesecretarissen, raadsleden, Statenleden en griffiers 

te inspireren en ondersteunen in het vinden en vormgeven van hun (nieuwe) rol in de lokale democratie. 

Meer informatie: www.lokaledemocratieinbeweging.nl. 

http://www.lokaledemocratieinbeweging.nl
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Democratie 1000

Tijdens de Democratie 1000, op 1 juni 

in Apeldoorn, boog een grote groep 

burgemeesters, wethouders, raadsle-

den, griffiers, gemeentesecretarissen 

ambtenaren, inwoners, werkgevers 

en denkers zich over de staat van de 

lokale democratie. Ruim 750 deel-

nemers lieten zich inspireren tijdens 

een goed gesprek over de lokale de-

mocratie, met als resultaat gezamen-

lijk ontwikkelde plannen voor ver-

sterking van die lokale democratie.

‘Dichtbij, Dialoog & Democratie’. 

Dit was het thema van het VNG Jaarcongres 2015 dat op 2 en 3 juni in Apeldoorn plaatsvond. 

Een van de plenaire sprekers was David van Reybrouck, ‘We zijn mensen aan het verliezen, 

te veel mensen 

hebben bij de 

afgelopen gemeen-

teraadsverkiezin-

gen geen stem 

uitgebracht. Het is 

van belang om het 

spreekrecht en de 

expertise die ieder-

een in zich heeft 

naar een hoger 

niveau te brengen. 

Behandel burgers als 

volwassenen, niet als 

kiesvee.’ Het congres 

kende vele sprekers 

en vele relevante 

workshops waar 

kennis en ervaring 

werd gedeeld, van 

de ‘Werkvloer van de 

nieuwe democratie’ 

tot aan ‘Handvatten 

voor een effectieve 

dialoog’. 

VNG Jaarcongres 
2 en 3 juni te 
Apeldoorn
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De wetenschapsfunctie 

Uit het oogpunt van de ontwikkeling van een krachtige, eigen, toekomstbestendige gemeentelijke agen-

da investeert de VNG in onderzoek en kennisontwikkeling rond maatschappelijke trends die belangrijk 

zijn voor het lokaal bestuur. Hierbij vervullen de VNG-Denktank en het VNG-Curatorium een belangrijke 

rol. De Denktank brengt belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen in kaart en zoekt de verbinding 

met wetenschap, praktijk en beleidsmakers op alle niveaus in de samenleving. Het Curatorium onder 

voorzitterschap van Job Cohen is ‘aanjager van het denken’. 

Denktank 2015. 

Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de 

lokale democratische besluitvorming? Welke 

veranderingen in relatie tot de burgers en de 

overige gemeentelijke geledingen zijn nood-

zakelijk voor de vitaliteit van de gemeente-

raad? Op deze en andere vragen wil de VNG-

Denktank 2015 een antwoord formuleren. De 

Denktank 2015 wordt voorgezeten door Kajsa 

Ollongren (wethouder Amsterdam).

Oratie prof. dr. Job Cohen: ‘De vierde D’

‘De decentralisaties (jeugdhulp, ondersteuning, arbeidsparticipatie) zijn 

sinds 1 januari een feit. Veel mensen hebben hiermee te 

maken. Daarom is het essentieel dat burgers vertrouwen 

hebben in hun gemeenten. Dat gaat niet vanzelf in een 

tijd waarin het vertrouwen in de democratie beperkt is.’ 

Job Cohen hield een pleidooi om de lokale - en provin-

ciale - democratie te versterken, dit wordt in de wandel-

gangen inmiddels een G1000 genoemd. Een G1000 is een 

bijeenkomst waarin een flink aantal burgers door loting 

bij elkaar gebracht wordt en met elkaar de belangrijk-

ste vragen voor hun gemeente formuleert en van een 

richtinggevend antwoord voorziet. Loting is daarbij 

essentieel. Dit garandeert dat vanuit alle lagen van de 

bevolking wordt deelgenomen. Het is dan aan provinciaal 

en gemeentelijk bestuur om die antwoorden in beleid 

om te zetten. Zo kan de afstand tussen burger en bestuur 

verkleind worden en het vertrouwen in de vierde D, de 

democratie, versterkt. Hoe onze omgeving er uitziet en is 

georganiseerd, is steeds meer een zaak van gemeentelijk 

bestuur, inwoners en bedrijven samen. Loslaten en ver-

trouwen door de lokale overheid staan centraal, dit vergt 

iets van de lokale democratie.
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Adviesaanvraag periodieke beschouwingen interbestuurlijke verhoudingen

Onder andere naar aanleiding van de bespreking van de Raad van Europa die het monitoringrapport over 

de naleving van het handvest lokale autonomie in Nederland heeft vastgesteld en in  aanloop naar de ka-

binetsformatie is er in 2015 door de VNG een adviesaanvraag aan de Raad van State opgesteld om vanuit 

maatschappelijke opgaven te kijken naar de wijze waarop de overheden met elkaar 

samenwerken (interbestuurlijke verhoudingen).

Referenda, de gemeenten stellen hun stemlokalen ervoor open

Eind oktober werd bekend dat het eerste (nationaal) raadplegend referendum, over het associa-

tieverdrag tussen de EU en Oekraïne, op woensdag 6 april 2016 zou worden gehouden. Het Minis-

terie van BZK stelde voor het organiseren van het referendum € 20 miljoen beschikbaar. De VNG 

gaf aan dit te weinig te vinden. Ter vergelijking: de kosten van gemeenten voor het organiseren 

van de Tweede Kamerver-

kiezingen van 2012 bedroe-

gen € 42,2 miljoen. 

De VNG wees op de 

gevolgen van de te lage 

vergoeding voor de toe-

gankelijkheid: gemeenten 

kunnen minder stemlokalen 

inrichten, kiezers moeten 

dus verder reizen en er is 

een grote kans op lange 

wachtrijen. 

Op 2 november stuurde 

de VNG een brief aan het 

Ministerie van BZK waarin 

de zorgen betreffende de 

toegankelijkheid van (nationale) raadgevende referenda kenbaar werden gemaakt. Dit werd 

gevolgd door een overleg tussen VNG en minister Plasterk over de kosten van het referendum, 

waarin de VNG voorstelde om de Algemene Rekenkamer te vragen de kostenanalyses te bekijken. 

Begin januari 2016 werden het Ministerie van BZK en de VNG het eens over de vergoeding van 

de kosten. Het Rijk stelt € 30 miljoen beschikbaar. Dit is € 10 miljoen meer dan eerder door het 

kabinet was toegezegd.

3. Vernieuwing in het sociale domein 
In 2015 was de overheveling van de taken op de gebieden Wmo, jeugdzorg en werk en inkomen een feit. In 

2015 is gewerkt aan het oplossen van een aantal knelpunten die in de praktijk bleken. Zoals de samenwerking 

met de SVB rondom het pfg. En aan het verder verbeteren van de informatievoorziening binnen de kaders 

van de privacywet- en regelgeving, rondom bijvoorbeeld sociale wijkteams en zorgaanbieders. In 2015 heeft 

de VNG ook een aantal landelijke voorzieningen beheerd, zoals de Kindertelefoon, de Doventolkvoorziening, 

Veilig thuis en RCF. Enkele specifieke doelgroepen vragen om een bijzondere aanpak, daarmee is in 2015 ge-

start. Zo werd het Aanjaagteam personen met verward gedrag ingesteld dat zich richt op de ontwikkeling van 

een sluitende, op de persoon gerichte aanpak. De ontwikkelingen in het sociale domein in vogelvlucht. 
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Kennisontwikkeling en -deling 

Met betrokken ministeries (vooral BZK) is  het programma Strategische Verkenningen Sociaal Domein 

opgezet. Hierbinnen viel onder andere: De Sociale Top (een groot congres in Zwolle op allerlei locaties 

in de stad met de mensen die het werk doen in het sociaal domein), Toekomstscenario’s (hoe kunnen 

gemeenten zich voorbe-

reiden op verschillende 

ontwikkelingen in het 

sociaal domein) en Casuïs-

tiektafels (waar wethou-

ders casussen bespraken 

waarin ze tegen bepaalde 

moeilijkheden aanlie-

pen). Daarnaast heeft de 

VNG vele bijeenkomsten 

georganiseerd rondom 

wonen en zorg, Raad op 

Zaterdag etc. Met de VNG 

Academie zijn cursussen 

en trainingsprogramma’s 

ontwikkeld, waaronder 

dilemmagame voor raads-

leden.

Tafels Casuïstiek

Op 10 september, 7 oktober, 13 november en 3 maart vonden de eerste vier 

bijeenkomsten plaats van de Tafel Casuïstiek: een twintigtal betrokken wet-

houders sociaal domein, onder voorzitterschap van Janny Bakker (Huizen). 

Door een aantal casussen te bespreken gingen zij op zoek naar de ruimte 

die de gemeente heeft om de case naar eigen inzicht goed op te lossen. ‘Er 

is vaak meer mogelijk dan we denken’, aldus een van de deelnemers. Een 

kernteam vanuit BZK en de VNG en een ambtelijk expertteam vanuit ver-

schillende departementen ondersteunde de Tafels.

Werkwijze

De (ruwe) casussen werden aangeleverd door de deelnemers, vaak naar 

aanleiding van een vraag die in een voorgaande bijeenkomst naar voren 

kwam. Van elke casus werd een geanonimiseerde beschrijving en analyse 

van de knelpunten en dilemma’s voorbereid (en voor anderen beschikbaar). 

Vooraf werden de gesignaleerde knelpunten besproken met experts vanuit 

de relevante departementen. In de bijeenkomst werden met behulp van 

verkennende, verdiepende en verbetervragen leer- en verbeterpunten uit 

de casussen gehaald. Daarbij vormde de casuïstiek ook het vertrekpunt voor 

vragen op strategisch niveau. 

Alle vervolgvragen waarop in de bijeenkomst nog geen antwoord gegeven 

werd, werden daarna belegd bij de betreffende gemeenten, departementen 

of andere partijen. Het begeleidingsteam van de Tafel zorgde ervoor dat in 

de volgende bijeenkomsten antwoorden gegeven konden worden. 

ISD

De decentralisaties hebben de administratieve last bij gemeenten aanzienlijk doen toenemen. Het ISD-

programma had als doel om met behulp van ICT voorzieningen, standaarden en goede afspraken tussen 

gemeenten en zorgaanbieders om de administratieve last te verminderen. Voor de vermindering van de 

administratieve last is het Gemeentelijk gegevensknooppunt ingericht ten behoeve van de berichtuitwis-

seling met zorgaanbieders. Alle gemeenten zijn aangesloten op het Gemeentelijk gegevensknooppunt, 

het gebruik is in 2015 gestegen tot ruim de helft van de gemeenten. Het project standaardisatie decla-

ratie en facturatie WmO en Jeugd  heeft standaarden en voorzieningen gerealiseerd. Gemeenten zijn in 

staat met deze voorzieningen op standaardwijze zorg toe te wijzen aan zorgaanbieders en declaraties en 

facturen van zorgaanbieders te ontvangen. Met zes accountmanagers zijn gemeenten door het hele land 

op maat ondersteund bij de inrichtingsvraagstukken die er waren en uitvoeringsvarianten die gemeenten 

hadden gekozen. Samen met gemeenten zijn diverse pilots gestart; deze hebben doorgang gevonden 

in de pilotstarter, zie ook de Digitale Agenda 2020. Op het gebied van Privacy zijn diverse masterclasses 

verzorgd, waar alle gemeenten gebruik van hebben kunnen maken.



12

PGB 

Zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet kennen het persoonsgebonden budget (pgb). De introductie van het 

zogenaamde ‘trekkingsrecht’ vond plaats per 1 januari 2015, waarbij gemeenten verplicht zijn betalingen 

via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te laten verlopen. 

Zoals bekend verliep de invoering van het pgb trek-

kingsrecht niet zonder slag of stoot. 

Om uitbetalingsproblemen zo veel mogelijk te voor-

komen en daarmee de zorgcontinuïteit te garanderen, 

heeft het Ministerie van VWS begin 2015 besloten 

noodmaatregelen te treffen. Deze noodmaatregelen 

hebben geleid tot alternatieve werkwijzen, veel last-

minute werk en een groot aantal herstelwerkzaam-

heden voor gemeenten. Daarnaast hadden de extra 

maatregelen rechtmatigheidsissues tot gevolg. De VNG 

heeft afspraken gemaakt met VWS over de compensatie 

van de financiële en juridische gevolgen van de nood-

maatregelen. 

De tweede helft van 2015 stond in het teken van de 

herbeoordelingen van de budgethouders. Gemeenten 

hebben in de laatste drie maanden van het jaar bijna 

80.000 budgethouders opnieuw beoordeeld. Samen 

met andere ketenpartners is gewerkt aan een stabiele 

jaarovergang, zodat begin 2016 alle budgethouders en 

zorgverleners werden uitbetaald.

De VNG vertegenwoordigde gemeenten tijdens amb-

telijke- en bestuurlijke overleggen. Hierbij is er bewust 

voor gekozen om actief informatie op te halen bij ge-

meenten. Ook ondersteunde de VNG gemeenten bij de 

uitvoering van het trekkingsrecht met een ondersteuningsprogramma. Gemeenten werden geïnformeerd 

via regelmatige mailupdates en ledenbrieven, regionale bijeenkomsten werden georganiseerd samen met 

de SVB en accountmanagers en experts boden gemeenten hands-on ondersteuning op locatie. 

Op dit moment, 2016, wordt hard gewerkt aan alternatieven voor de inrichting van het proces van pgb 

trekkingsrecht. Daarnaast vindt er intensief overleg plaats met ketenpartners over noodzakelijke verbete-

ringen aan het ict-systeem van de SVB en staat het inrichten van een regulier proces centraal. 

Het Ondersteuningsteam decentralisaties (OTD) 

In 2015 zijn er 280 expertverzoeken binnengekomen. Voor de gehele 

looptijd van het OTD (1 juni 2014 - 31 oktober 2015) geldt dat er 450 

verzoeken zijn binnengekomen vanuit 216 unieke gemeenten. Tussen 

1 februari 2014 en 31 oktober 2015 zijn er 3700 vragen binnengekomen 

via otd@vng.nl. Van februari tot november 2015 zijn er 50 werkateliers 

georganiseerd met meer dan 750 bezoekers.

mailto:otd@vng.nl
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Veilig Thuis 

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale orga-

nisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terechtkunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig 

Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. In 2015 zijn de Veilig Thuis-orga-

nisaties operationeel geworden. Als gevolg het VNG-programma gebruiken alle 26 organisaties de naam 

Veilig Thuis en het logo. Dit draagt zeer bij aan de herkenbaarheid en laagdrempeligheid. Vrijwel alle 

medewerkers van Veilig Thuis namen deel aan binnen het programma ontwikkelde trainingen. Een on-

derdeel van de trainingen is vertaald naar een training over veiligheid voor medewerkers van wijkteams. 

Goede samenwerking tussen wijkteams en Veilig Thuis is nodig om veiligheid van gezinnen en kinderen te 

realiseren en behouden. 

Voorts is stevig ingezet op samenwerking 

tussen Veilig Thuis en politie en Open-

baar Ministerie (OM). Met deze partijen 

én met de Raad voor de Kinderbescher-

ming en Reclassering is een model voor 

samenwerkingsafspraken opgesteld. 

Monitor Sociaal Domein

De Monitor Sociaal Domein ondersteunt gemeenten bij de informatie voor de gemeenteraad en bewo-

ners. De monitor geeft inzicht in gebruik, voorspellers voor gebruik, clientervaring en toegankelijkheid 

van voorzieningen in het sociaal domein. Met de monitor kunnen gemeenten: 

• Signaleren, sturen en beleid herformuleren 

• De gemeenteraad en 

de bewoner voorzien 

van verantwoor-

dingsinformatie 

• Leren door gemeen-

telijke prestaties te 

beoordelen en te 

vergelijken. 

De gemeentelijke 

Monitor Sociaal Domein 

wordt tweemaal per 

jaar gepubliceerd op 

waarstaatjegemeente.nl 

Voorzitter commissie Gezondheid en 

Welzijn, Mariette van Leeuwen in 

gesprek met thuiszorgmedewerkers 

tijdens congres. 
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Wonen en zorg 

Gemeenten zijn vanuit Wmo 2015, Woningwet 2015 en Huisvestingswet verantwoordelijk voor passende 

huisvesting, met de juiste (ambulante) zorg, ondersteuning en begeleiding van kwetsbare groepen inwo-

ners. Dit is een basisvoorwaarde om thuis te kunnen (blijven) wonen en zoveel mogelijk regie te houden 

op het eigen leven. Hierdoor hoeven inwoners minder vaak in een zorginstelling te wonen. Niet iedereen 

vindt een oplossing op eigen kracht. Gemeenten moeten en willen deze inwoners helpen. De vraag van 

deze kwetsbare individuen staat daarbij voorop. 

In oktober 2015 gaven de VNG-commissies Ruimte en Wonen, en Gezondheid en Welzijn aan dat hier een 

belangrijke regierol ligt voor gemeenten. Zij willen daarom prioriteit geven aan een programma rond 

wonen, begeleiding en ondersteuning. 

De activiteiten van de VNG zijn erop gericht het gemeentelijk voorzieningenniveau (vastgoed én pro-

grammering) op peil te brengen en risico’s van leegkomend (zorg en gerelateerd) vastgoed op het 

gemeentelijk voorzieningenniveau onder controle te brengen. Verder moet er grip zijn op de urgente 

huisvestingsopgave van (zeer) kwetsbare doelgroepen. 

Het eerste doel is geagendeerd en opgepakt aan de meeste regionale Hlz-tafels. Rond dit onderdeel van 

de hervorming van langdurige zorg bleek het echter lastig om tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders 

en gemeenten informatie te delen en afspraken te maken. Een belangrijke reden hiervoor is dat richtlij-

nen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) er beperkingen aan opleggen. Bestuurlijk blijft dit in 

2016 een aandachtspunt in het gesprek tussen zorgverzekeraars en gemeenten.

In 2015 is veel aandacht besteed aan de huisvestingsopgave van kwetsbare doelgroepen. Zo zijn onder 

andere een leerkring gebiedsgerichte aanpak en drie regionale expertbijeenkomsten georganiseerd, en 

zijn verschillende publicaties en het haalbaarheidsonderzoek monitor betaalbaarheid en beschikbaar-

heid ontwikkeld. Leden gaven aan de activiteiten te waarderen. Ze vroegen aandacht voor nog meer 

uitwisseling en verdieping van kennis tussen gemeenten, vooral tussen de beleidsdisciplines Wmo en 

Wonen. De VNG biedt gemeenten in 2016, handvatten voor de visievorming en aanpak van deze inte-

grale opgave.

Landelijke voorzieningen 

• Doventolkvoorzieningen leefdomein en 

 werkdomein

• RCF Kenniscentrum 

• Hulp slachtoffers huiselijk geweld, 

 eergerelateerd geweld, loverboys/jeugd-

 prostitutie of mensenhandel 

• Telefonisch of elektronisch hulp op 

 afstand 

• Vertrouwenswerk jeugd 

• Stichting opvoeden 

• Kindertelefoon 

• Telefoonnummer meldpunt huiselijk 

 geweld en kindermishandeling

14
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Duco Stuurman: ‘De slimheid zit in het collectief’

‘Gezien de snelheid waarmee het moest gebeuren en de stevige 

bezuiniging die erbij hoorde, is de invoering van de decentralisaties 

goed gegaan. Maar het moet 

nog beter. De systeemwereld is 

nog te veel leidend en niet de 

werkelijkheid van de cliënt. Voor 

negentig procent zijn bestaande 

regels toereikend, maar de tien 

procent waarbij dat niet zo is ver-

eist maatwerk. Daarom moeten 

teams oplossingen kunnen beden-

ken zonder dat daar een heel 

circus van verantwoording bij 

hoort. Dat vraagt om loslaten en 

vertrouwen. De ruimte voor het 

maatwerk ontstaat door aan de 

andere kant te standaardiseren 

en te uniformeren. Je hoeft als 

gemeenten niet 390 keer het wiel 

uit te vinden. 

Daar ligt de meerwaarde van 

de VNG. Een goed voorbeeld is 

het programma Informatievoor-

ziening Sociaal Domein dat de 

gegevensuitwisseling faciliteert 

tussen gemeenten en zorgaanbie-

ders. Een ander voorbeeld dat ik 

wil noemen, is de gezamenlijke 

Visie Zorglandschap op de gespe-

cialiseerde jeugdhulp. Die visie 

geeft gemeenten handvatten 

voor de inkoop met oog voor het 

perspectief van de aanbieders. Of 

de Monitor Sociaal Domein. We 

weten daardoor veel meer over inwoners en het gebruik van voorzie-

ningen dan voorheen. Zo kunnen we af van al die aparte monitors, 

als de ministeries zich tenminste inhouden om niet toch weer allerlei 

dingen op te vragen.

Standaardiseren waar mogelijk, maatwerk bieden waar nodig zonder 

onnodige administratieve lasten. Dat blijven voor mij de belangrijkste 

opgaven voor de VNG voor het komende jaar. Daarbij hoop ik dat de 

VNG zich nog meer gaat manifesteren als netwerkleider. De slimheid zit 

in het collectief, ga het halen en zet gemeenten in positie.’ 

Duco Stuurman is lid van de 

directieraad van de gemeente 

Eindhoven. Hij is voorzitter van 

het netwerk van directeuren 

Sociaal Domein.
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4. Gemeentefinanciën 
De financiële situatie van gemeenten vraagt om permanente aandacht. 

De financiële situatie verslechtert terwijl de uitdagingen groter wor-

den. De ambitie richt zich er dan ook vooral op het creëren van even-

wicht in de financiën en het hebben van een aantal eigen instrumenten 

om de hoogte van de inkomsten te bepalen. Advies daarover werd in 

2015 gevraagd aan de Commissie Financiële ruimte onder leiding van 

Rinnooy Kan. Deze presenteerde met een dertiental adviezen. Bij meer 

beschikking over eigen financiële instrumenten, hoort ook een goede 

verantwoording. Gemeenten zijn echter geen beursgenoteerde bedrij-

ven. Dat vraagt om accountantscontrole op maat. Gemeentefinanciën 

2015 in het kort. 

De Staat van de 
Gemeenten 2015

Ontwikkeling Gemeentelijke Financiën

In het najaar van 2015 heeft de VNG het initiatief van ruim 230 gemeenten ondersteund. In een open 

brief pleitten zij, onder aanvoering van de Goudse wethouder financiën, De Laat, voor het schrappen van 

de opschalingskorting, voor meer stabiliteit en voorspelbaarheid in de gemeentelijke budgetten en voor 

meer ruimte en zeggenschap aan gemeenten binnen de financiële verhoudingen. De open brief is op 10 

november aangeboden aan zowel minister Plasterk als aan de leden van de vaste commissie BZK van de 

Tweede Kamer. In de behandeling van de begroting BZK op 17 en 18 november is door de woordvoerders 

veel aandacht aan de brief besteed. Veldman (VVD) en Wolbert (PvdA) dienden een motie in die vroeg om 

samen met VNG en IPO de voeding van het Gemeentefonds te heroverwegen om te komen tot vereen-

voudiging van het systeem en te onderzoeken hoe de verschillen in economische groei van stedelijke 

regio’s kan worden gefaciliteerd. De punten van de gemeenten zullen een rol blijven spelen met het oog 

op de verkiezingen en de periode daarna.

Het protest van de wethouders werd landelijk breedgedragen. Wethouders/portefeuillehouders Financiën 

uit heel Nederland steunden het initiatief. Op dinsdag 10 november is een petitie aangeboden aan mi-

nister Plasterk en aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer om de zorgen 

kenbaar te maken.

16



Jan de Laat: ‘Ons signaal is aangekomen’

‘We waren in Gouda nét klaar met de kadernota en daar kwam opeens een 

korting van € 2 miljoen in de meicirculaire. Totaal onverwacht. Het is geen 

goede zaak dat gemeentebegro-

tingen zo slecht te plannen zijn 

door de wisselvallige financiering 

van het Rijk. Daar wilde ik iets 

tegen doen: het bestuurlijk verzet 

mobiliseren. Uit een rondje bellen 

in het land bleek dat collega’s 

allemaal onaangenaam getroffen 

waren, of ronduit boos.

In augustus hielden we daarom 

een bijeenkomst in Gouda waar 

70 wethouders op af kwamen. 

De logische vervolgstap was de 

kwestie aan te kaarten bij de 

commissie Financiën van de VNG. 

Staande de vergadering kreeg deze actie steun. Vervolgens zijn we samen op-

getrokken, ook met de G4 en de G32. Iedereen deed mee en dat hielp enorm. 

Zo hebben we drie thema’s benoemd in een brandbrief aan het kabinet: de 

onduidelijkheid, de ongefundeerde opschalingskorting van €  1 miljard en de 

stapeling van kortingen in allerlei andere domeinen. De landelijke media be-

steedden veel aandacht aan de brief en het nieuwe fenomeen van de wethou-

ders van Financiën die collectief in verzet kwamen. 

De VNG organiseerde vervolgens dat we de brief konden aanbieden aan minis-

ter Plasterk van Binnenlandse Zaken en ons punt konden maken bij de leden 

van de Vaste Kamercommissie Financiën. Een week daarna was de begrotings-

behandeling in de Tweede Kamer en vrijwel alle fracties noemden het verzet 

van 234 boze wethouders. De opschalingskorting vonden ze Kamerbreed 

onzinnig, al was hij al ingeboekt en was er nog weinig tegen te doen. Ik ga 

ervan uit dat daar bij de volgende kabinetsonderhandelingen anders mee zal 

worden omgegaan. Het signaal is aangekomen. Dat geldt ook voor de manier 

waarop de uitkering wordt berekend, de VNG-commissie Financiën is daarover 

in gesprek met het Rijk. Ik ben uitgenodigd om mee te denken en dat vind ik 

leuk. Het gaat om: wat wordt de inzet bij de volgende kabinetsformatie? Wat 

willen gemeenten en hoe krijg je de financiering meer voorspelbaar? 

Zelf zou ik willen afstappen van het idee van voordeel- en nadeelgemeenten, 

want daarmee is het lastig een stelsel te veranderen. De rekenmodellen zijn te 

theoretisch geworden, in plaats daarvan kun je beter kijken naar objectieve 

criteria: wat heeft een gemeente echt nodig? Ik heb de VNG bij deze actie 

als ongelooflijk positief ervaren. In Den Haag zei ik tegen de VNG-lobbyist: 

je hoort wel eens mensen klagen over de VNG, maar ik zal het zelf nooit meer 

doen.’

Jan de Laat is wethouder 

Financiën van Gouda 

en initiatiefnemer 

van de actie van 

234 wethouders 

van Financiën tegen 

de onvoorspelbare 

bezuinigingen van het 

Rijk. (Foto: Yvonne 

Palsgraaf)
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Commissie Financiële ruimte voor gemeenten

‘Gemeenten moeten en mogen meer bepalen. Maar dan moeten 

zij ook de afweging taken/middelen kunnen maken. Bepalen 

betekent betalen, ook dat is lokale democratie!’ Dat is de conclusie 

van de commissie Financiële ruimte voor gemeenten, onder leiding 

van Rinnooy Kan, die werd gepresenteerd tijdens de ALV in juni 

2015. De commissie stelde voor om het financiële domein langs vier 

sporen te flexibiliseren:

1  Meer ruimte voor belastingen op lokaal niveau

2  Meer ruimte voor investeringen

3  Meer ruimte binnen de financiële verhoudingen

4  Meer ruimte door het verleggen van geldstromen

Dus níet meer euro’s of een hogere belastingdruk, wél meer 

beschikkingsbevoegdheid. De commissie deed dertien concrete 

aanbevelingen. Onder andere:

• Verbreding van de OZB en invoering van een ingezetenen-

belasting met een gelijktijdige verlaging van de rijksbelas-

ting, zodat de totale lasten voor inwoners niet stijgen.

• Meer profijt van succesvolle investeringen voor gemeenten en hun 

inwoners (bijvoorbeeld investeringen in winkelgebieden of bedrijventerreinen). Nu is het nog 

zo dat waardestijging van niet-woningen, zoals winkels en kantoren, automatisch leidt tot een 

lagere uitkering uit het Gemeentefonds. Investeringen worden daardoor feitelijk ‘afgestraft’.

In de periode dat de commissie haar advies uitbracht, kwam het kabinet met voorstellen voor het 

Belastingplan 2016. Uiteindelijk bleef in deze kabinetsplannen alleen lastenverlichting overeind; 

voor verschuiving van belasting naar gemeenten was nog niet voldoende steun. Naar verwachting 

komt het kabinet voor de zomer van 2016 alsnog met nieuwe voorstellen voor uitbreiding van het 

lokale belastinggebied ten koste van de rijksbelastingen.

De accountantscontrole van de gemeenterekening 

Raadsleden hebben recht op een goed beeld van de cijfers in begroting en jaarrekening. Ook mogen 

de cijfers niet ter discussie staan, een eersteklas accountantscontrole is dus nodig. Maar een gemeente 

is geen beursgenoteerde onderneming: dat vraagt om een ac-

countantscontrole ‘op maat’. Met dit uitgangspunt deed een breed 

samengestelde werkgroep onder leiding van Staf Depla (wethouder 

Eindhoven) onderzoek naar de accountantscontrole van de gemeen-

terekening. Het onderzoeksrapport bevat zeven adviezen, de werk-

groep roept gemeenten (VNG), accountants (NBA) en het Rijk (BZK 

en Financiën) op om hiermee aan de slag te gaan. Het gaat onder 

meer om de invoering van een eigen rapportage van het college over 

de financiële rechtmatigheid en meer aandacht in de accountantsop-

leiding voor de eigenheid van gemeenten.

  

Wethouder Staf Depla overhandigt het rapport aan VNG-voorzitter 

Jan van Zanen

Bepalen betekent betalen
Advies van de Commissie Financiële ruimte voor gemeenten

Bepalen-betekent-betalen-000_20150526.indd   1

26-5-2015   15:29:10

Dhr. Rinnooy 
Kan, voorzitter 
van de 
Commissie 
Financiële 
ruimte voor 
gemeenten
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Pilotstarter

Om het innovatievermogen van gemeenten te 

versterken, onderdeel van pijler 1, is in 2015 de Pi-

lotstarter ontwikkeld: een digitaal platform waar 

pilots door gemeenten worden gedeeld en waar 

inmiddels meer dan 300 gemeenten aan meedoen.

Sturingsinformatie 

Het doel van sturingsinformatie is: innovatie in de opzet, het gebruik en de toepassing van landelijke stu-

ringsinformatie bewerk-

stelligen ten behoeve 

van proactieve beleids-

sturing, en versterking 

van de horizontale ver-

antwoording. In 2015 

zijn diverse verkennin-

gen en pilots gestart.

5. Digitale agenda 
Transparant en efficiënt werken. Standaardiseren waar mogelijk en lokaal maatwerk bieden waar nodig. Wat 

samen kan ook samen doen. Dat is de ambitie van de Digitale Agenda 2020. Hiervoor is het fundament in 

2015 gelegd. De activiteiten in het kader van de Digitale Agenda zijn te herleiden naar de drie hoofdambities:

1. Open en transparant in de participatiesamenleving

2. Werken als één efficiënte overheid

3. Massaal digitaal, maatwerk lokaal

De projecten binnen de Digitale Agenda zijn daadwerkelijk van start gegaan in september 2015. Deze lopen 

integraal door tot eind 2016. Op de drie ambities zijn verschillende activiteiten uitgevoerd. 
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Projecten ter bevordering van de efficiency 

• De Digitale verhuisservice moet het met een landelijke verhuisvoorziening via MijnOverheid.nl moge-

lijk maken om verhuizingen door te geven. In 2015 is gestart met het uitwerken en standaardiseren 

van een procesbeschrijving.

• De Dienstverlening aan zzp’ers bij oprichting van hun bedrijf en uitvoeren van hun onderneming moet 

eenvoudiger worden. In 2015 is een onderzoek gestart naar de informatiebehoefte van startende on-

dernemers en zzp’ers die zich willen verdiepen in een specifieke branche.

• Het Heraanvraag rijbewijzen maakt het burgers makkelijker om een rijbewijs te vernieuwen en ver-

mindert het aantal bezoeken aan het gemeentehuis. De RDW voert in opdracht van I&M en samen met 

gemeenten en de NVvB een uitvoeringstoets uit ten behoeve van een wetswijziging die het digitaal 

aanvragen mogelijk moet maken.

• Digitaal aangifte van overlijden moet het melden van overlijden en het daaropvolgende verlof tot 

begraven of cremeren 24X7 via het ondernemingsdossier mogelijk maken. Voor Digitaal aangifte van 

overlijden is een standaardformulier ontwikkeld en wordt gekeken naar verdere opschalingsmogelijk-

heden.

• De Generieke Transactievoorziening voor Ondernemers geeft ondernemers de mogelijkheid om 

eenvoudig op één manier het informatie- en transactieverkeer met gemeenten te regelen. Er is een 

impactanalyse gestart op de huidige functionaliteiten in het ondernemingsdossier.

• Met Regie op eigen gegevens kunnen inwoners en ondernemers zien over welke gegevens welke 

instantie beschikt en aan wie deze worden verstrekt. Daarbij kunnen ze toestemming verlenen en 

intrekken aan bepaalde instanties om specifieke gegevens te gebruiken. In 2015 is gestart met een ge-

zamenlijke analyse met BZK en de Digicommissaris of huidige systemen en afsprakenstelsels voldoende 

waarborgen kunnen bieden voor gebruik.

Versterken opdrachtgeverschap gemeenten 

• Uniforme ICT-inkoopvoorwaarden versterkt het opdrachtgeverschap van gemeenten en gemeentelijke 

samenwerkingsverbanden door professionalisering van de ICT-inkoopprocessen. In 2015 is gestart met 

het opstellen van inkoopvoorwaarden voor alle gemeenten. Het nieuwe convenant is bedoeld om ICT-

leveranciers kwaliteitsafspraken toe te passen, transparant te zijn en continuïteit en flexibiliteit naar 

gemeenten te waarborgen. 

• Transparantie in de digitalisering 

van gemeenten vergroot de mo-

gelijkheden om gericht te sturen 

op leveranciers en op het verster-

ken van de vraagkant van ge-

meenten. In 2015 is een concept 

‘Monitor Digitale Dienstverlening’ 

ontwikkeld. 

• De collectieve verwerving van 

ICT heeft als doel gemeenten 

te ontzorgen op de inkoop van 

generieke ICT. Deze heeft in 2015 

vorm gekregen in de aanbeste-

ding Telefonie en in de beschrij-

ving van een generiek collectief 

inkoopproces.
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Marcel Meijs: ‘VNG stevig op koers Uitvoering op kop’

‘De VNG heeft in 2015 een sterke beweging gemaakt naar meer van de 

gemeenten en minder van Den Haag. Traditioneel is de VNG vooral gericht 

op lobby en belangenbehartiging. In 2015 wilden we ons daarnaast meer 

gaan richten op uitvoering en dienstverlening. En dat is in mijn ogen prima 

geslaagd. De stevige aandacht voor ICT en informatie-

voorziening in het sociaal domein is daarvan een goed 

voorbeeld en wordt geborgd in wat we genoemd heb-

ben Structureel beheer ISD-keten.

De commissie D&I heeft gekozen voor een koers van 

aansluiten bij best practices van gemeenten en deze op-

schalen naar landelijke implementatie. Wat dat betreft 

is de gezamenlijke aanbesteding van de telefonie een 

belangrijk succes. Dat levert een besparing op van bijna 

€ 90 miljoen. 

Daarnaast verliezen we onze koudwatervrees om auto-

nomie te verliezen in de gemeentelijke backoffice. Die 

is – gelukkig – niet meer heilig. Landelijke standaarden 

en gemeenschappelijke ICT-voorzieningen (GDI) worden 

steeds meer regel. Ook hier zoeken we in de Commissie 

D&I en met de VNG-organisatie steeds aansluiting bij 

initiatieven van gemeenten. In de Digitale Agenda 2020 

staan voorbeelden van diensten en werkprocessen die vanuit een pilot worden 

opgeschaald naar implementatie bij alle gemeenten. Dit doen we samen met 

partijen als VDP, NVvB, IMG, VIAG en Manifestpartijen.

Gemeenten zijn steeds enthousiaster om in de backoffice dingen samen te 

doen. De lokale autonomie zit in het maatwerk aan de voorkant. Deze bewe-

ging zie je in de Digitale Agenda 2020. Het gaat om betere dienstverlening, 

efficiënt werken en implementeren van landelijke standaarden. 

Daarnaast staan gemeenten voor opgaven op het terrein van werk, onderwijs, 

zorg en participatie. Het zijn complexe vraagstukken die voor inwoners onze-

kerheid voor de toekomst oproepen. Dit vraagt om een andere rol en opstel-

ling van gemeenten en om het vernieuwen van de relatie tussen inwoners en 

de gemeente. Het vereist ook verdieping van ons strategisch vermogen. Veel 

vraagstukken overkomen ons, denk aan het vluchtelingenvraagstuk, de finan-

ciële crisis of de omvangrijke effecten voor inwoners van de aardgasbevingen 

in Groningen. We zijn als gemeenten te vaak reactief. Complexiteit en onzeker-

heid zijn trefwoorden voor de huidige tijd. Wij kunnen daar als overheid nog 

onvoldoende mee uit de voeten. Dat is voor mij een belangrijk agendapunt 

voor 2016.’

Marcel Meijs is 

gemeentesecretaris 

van Enschede, lid van 

de VNG-commissie 

Dienstverlening en 

Informatiebeleid 

(D&I) en lid van de 

VNG-Denktank Lokale 

Kwaliteiten.
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Informatieveiligheid heeft topprioriteit 

De VNG heeft in 2015 een tijdelijke Visitatiecommissie Informatieveiligheid ingesteld. De commissie advi-

seert gemeenten op bestuurlijk 

niveau over informatieveiligheid. 

De commissie bestaat uit Wim 

Blok, Frans Backhuijs voorzitter 

en Maarten Ruys (v.l.n.r.). De visi-

tatiecommissie is najaar 2015 ge-

start met bestuurlijke gesprekken 

over informatieveiligheid in de 

gemeente. Het belangrijkste doel 

van de commissie is de aandacht 

van gemeenten voor informatie-

veiligheid vast te houden.  

De IBD 

De IBD, initiatief van de VNG en KING is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en con-

crete (incident)ondersteuning aangaande informatiebeveiliging. In 2015 zijn gemeenten preventief en 

structureel ondersteund bij het opbouwen en onderhouden van bewustzijn en concrete ondersteuning als 

het gaat om informatiebeveiliging. Ook is integrale coördi-

natie en concrete ondersteuning geleverd op gemeentespe-

cifieke aspecten bij incidenten op het vlak van informatiebe-

veiliging. De IBD heeft gerichte projectmatige ondersteuning 

geboden op gebied van o.a. SUWI en ENSIA (het stroomlijnen 

van de verschillende verantwoordingsverplichtingen op het 

gebied van informatieveiligheid).

Generieke Digitale Infrastructuur 

Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft als opdracht het 

leggen van een overheidsbrede infrastructurele basis 

voor een digitale overheid, voor nu en in de toekomst. 

De VNG werkt nauw samen met de Digicommissaris 

om proactief invloed te hebben op de doorontwikke-

ling vanuit gemeentelijk belang. 
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6. De Omgevingswet  
De voorbereiding op de Omgevingswet per 2018 vormt een majeure operatie voor het lokaal bestuur. De im-

pact van de nieuwe wet op de organisatie van de eerste overheid is groot. Grofweg vraagt het meer interactie 

met de samenleving, meer integraliteit binnen de eigen organisatie en met andere overheden en snellere 

doorlooptijden. Koplopers laten zien dat regionale samenwerking nodig is. Ook zijn er gemeenten, die al 

ervaring opdoen in de geest van de Omgevingswet. De wet komt er, aan gemeenten de vraag ‘wat en hoe’ 

ermee om te gaan?  

Wet en AMvB’s

De VNG maakt zich sterk voor een invulling van de wet en bijbehorende AMvB’s die gemeenten helpt op een prak-

tische en flexibele manier oplossingen te vinden voor maatschappelijke opgaven, met voldoende bestuurlijke afwe-

gingsruimte. Bovendien moeten gemeenten voldoende mogelijkheden hebben om hun maatschappelijke opgaven 

in het fysieke domein te bekostigen. Daarvoor werd in 2015 intensief overlegd met het Ministerie van IenM, diverse 

politieke partijen en stakeholders, zoals het IPO en het UvW. Issues die de revue passeerden, waren o.m. de inpassing 

van regels rond geluid, aansluiting op de Natuurwet, de reactieve aanwijzing en de financiering van en governance 

rond de invoering. 

 

In juni 2015 sloten de VNG, met het IPO en de UvW een eerste bestuursakkoord met het ministerie van IenM. Er wer-

den nog geen afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten en baten. Eerst moest een aanvullend onderzoek 

naar de financiële effecten van de stelselherziening de gevolgen voor het ‘huishoudboekje’ van gemeenten, provincies, 

waterschappen en Rijksoverheid scherper in beeld brengen. Dezelfde maand werd de Omgevingswet aangenomen 

door de Tweede Kamer. In oktober startte het ministerie met de zogenoemde preconsultatie van het Omgevingsbe-

sluit, Besluit Kwaliteit Leefomgeving, Besluit Activiteiten Leefomgeving en Besluit bouwwerken in de Leefomgeving: 

de AMvB’s bij de Omgevingswet. Met behulp van ongeveer 50 gemeenten stelde de VNG een reactie op, de VNG-

commissie Ruimte en Wonen stemde hier op 10 december mee in. Onze algemene indruk was dat door het Ministerie 

van IenM veel werk is verzet. Maar dat er ook nog veel werk te doen was, bijvoorbeeld op het gebied van bestuurlijke 

afwegingsruimte, het kostenverhaal en de inzichtelijkheid en toepasbaarheid van de AMvB’s. We hebben bij het minis-

terie aangegeven dat de VNG en diverse gemeenten hier graag met het ministerie over meedenken.

Samen aan de slag 

Een netwerk rondom informatievoorziening is opgezet ten behoeve van een verkenning van de informatievoor-

ziening (VIVO). Hierbij werken 120 coworkers vanuit circa 70 gemeenten actief samen aan de uitwerking van de 

vraagbehoefte van gemeenten. Dit gebeurt in nauwe 

verbinding met het IPO, de UvW en RWS. 

Door middel van een aantal ateliersessies werd in 2015 

gezocht naar ontwikkelrichtingen en oplossingen voor 

de komende te nemen stappen in de digitalisering en 

dienstverlening. Op het visiedocument en de doelar-

chitectuur van IenM leverden gemeenten in grote 

getale fundamentele kritiek. Die reactie is serieus 

genomen en leidde ertoe dat in gezamenlijkheid van 

de VNG, het IPO, de Unie en IenM deze documenten 

in 2016 werden herschreven.

Werkatelier invoeringsstrategieen omgevingswet
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Invoeringsondersteuning

Vanuit verschillende kanten is in 2015 bijgedra-

gen aan de bewustwording  bij gemeenten en 

omgevingsdiensten. Tientallen initiatieven zijn 

al opgepakt. Een aantal gemeenten is bijvoor-

beeld al begonnen met het experimenteren met 

omgevingsvisies en omgevingsplannen, of met 

het in kaart brengen van de huidige regels, het 

benoemen van een trekker voor de invoering 

en ga zo maar door. Gemeenten inspireerden 

en informeerden elkaar door in de regio met 

elkaar voorbeelden uit te wisselen en samen te 

komen (vaak ook met omgevingsdienst, provin-

cie en waterschap) om kennis uit te wisselen en 

te werken aan de voorbereiding op de invoering 

van de wet. Daarnaast verschenen er artikelen in tijdschriften, zijn er congressen, workshops, Roadshows, 

G32-bijeenkomsten etc. 

 

Het is goed dat gemeenten al drie jaar voor de inwerkingtreding van de wet aan de slag gaan. Het is 

een maatschappelijk vraagstuk dat in de kern gaat over hoe je de fysieke ruimte vormgeeft in samenspel 

tussen overheid en samenleving. Vanuit dit perspectief geeft de Omgevingswet een impuls aan de relatie 

overheid en samenleving en een meer integrale manier van werken. Geen nieuwe taken die erbij komen, 

maar het ‘samen anders doen’. Waarbij dat anders doen afhankelijk is van de eigen ambities, en initiatie-

ven vanuit de samenleving.

7. Regionale economische ontwikkeling 
Gemeenten die een goede relatie met hun ondernemers onderhouden, zorgen voor groei van de economie 

en trekken de snelst groeiende bedrijven aan. Zij horen daarbij niet alleen te letten op zaken als regeldruk en 

vergunningenbeleid, maar ook actief mee te denken over het ideale vestigingsklimaat en daarin te investeren. 

De wethouder economische zaken moet een prominentere plek in het bestuur te krijgen.

 

Gemeenten missen aandacht en ondersteuning van het Rijk bij de ontwikkeling van het regionale, vaak op 

het MKB gerichte, beleid. Overal in het land ontstaan regionale clusters. Niet alleen grote steden, ook het me-

rendeel van de middelgrote en kleinere gemeenten neemt daarin deel, vaak in meerdere netwerken tegelijk. 

Samen met ondernemers, kennisinstellingen en onderwijs (triple helix) ontwikkelt men regionaal economisch 

beleid, vaak met ook een internationale component. In dat beleid zoekt men vanuit de kracht van de regio 

de inhoudelijke kansen en opgaven voor de toekomst en welke acties dat van elk van de betrokken partijen 

vraagt. 

Voorwaarden voor succes

Als reactie op de Rijksbegroting 2016 gaf de VNG het kabinet in september 2015 het volgende 

mee: Succesvol regionaal economisch beleid is mede afhankelijk van de vervulling van (rand)

voorwaarden op rijksniveau:

• Samenhang in beleid, wet- en regelgeving op economisch en sociaal gebied.

• Het opruimen van overbodige wetten en regels die belemmerend zijn voor de doelen van 

regionale economische ontwikkeling en arbeidsmarktbeleid.

• Ruimte voor economische initiatieven. 
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Raadsledenbijeenkomst 15 oktober

Tijdens de VNG-raadsledenbijeenkomst op 15 oktober in Weert wisselden raadsleden ervaringen uit over 

hun sturing op economisch beleid. Twee workshops leverden een levendige uitwisseling van ervaringen 

op. Gewoon beginnen met wat jou drijft, is de boodschap die eruit naar voren kwam. Het maakt daarbij 

niet uit of je raadslid bent in een grote of kleine gemeente. Aansluiten bij waar je gemeenschap goed 

in is, contacten met de ondernemers in je gemeente en goed kunnen luisteren: dat resulteert in een 

succesvolle aanpak. Evenals je visie met feiten onderbouwen en daarbij alle belangrijke partijen betrek-

ken. Verschillende raadsleden bepleitten een gemeenschappelijke aanpak in de raad: leer elkaar kennen, 

organiseer samen informele activiteiten.

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW tijdens 

de VNG bestuurdersdag in maart 2015: 

Gemeenten, zet de economie op num-

mer 1. Tijdens twee plenaire sessies stond 

het thema regionale economische groei 

centraal. 

Grensoverschrijdende samenwerking

Een belangrijk resultaat voor grensgemeenten wordt in november 2015 behaald tijdens het debat over 

het innovatie- en bedrijfslevenbeleid in de Tweede Kamer. De minister van EZ zegt toe voortaan mogelijke 

grenseffecten te laten opnemen in de memorie van toelichting van nieuwe wetten. Bij relevante wetge-

ving zal worden aangegeven wat de effecten voor de grensregio’s zijn, in zowel positieve als negatieve 

zin. Dit geldt bijvoorbeeld voor wetten die mogelijk het MKB in de grensregio beïnvloeden of van invloed 

zijn op werken over de grens. Grensgemeenten en grensregio’s zetten zich samen met de VNG al jaren in 

om grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren.

 

In 2015 verscheen het sectorplan ‘Grenzeloos Werken’; een plan van werkgevers- en werknemersorganisa-

ties, met de provincies in de grensstreek, België en Duitsland. Ook de UWV en de VNG zijn partners in het 

sectorplan. In de regio’s net over de grens is er nog veel vraag naar werknemers, terwijl er aan de Neder-

landse kant van de grens juist veel werkzoekenden zijn. Doel is ruim 800 mensen in de grensstreek met 

België en Duitsland vanaf 2016 te begeleiden naar werk over de grens.

Mede dankzij de inzet van de VNG is eind vorig jaar het Actieteam Grensoverschrijdende Arbeidsmarkt 

van start gegaan. De VNG maakt deel uit van dit actieteam.
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Het programma REOA

In 2015 wordt het programma REOA opgericht: een programma dat inventariseert hoe gemeenten bij 

kunnen dragen aan economische groei en gemeenten daarbij ondersteunt.

´Ontwikkel een goede antenne en werk samen. Bevecht elkaar niet onderling om 

werkgelegenheid: zorg eerst dat een ondernemer naar de regio komt, werk later 

uit waar die zich precies vestigt.’  

Rene Verhulst, burgemeester Goes, VNG-bestuurslid.

´Gemeenten horen inzicht te hebben in de behoeften van lokale ondernemers.´ 

Mathilde Stiekema, raadslid Haren, VNG-bestuurslid.

De VNG zette in 2015 in op kennisdeling tussen gemeenten over lokale en regionale initiatieven. Daarbij 

stonden drie vraagstukken centraal:

• Hoe kunnen gemeenten een betere dienstverlening aan ondernemers organiseren, de rode loper uit-

leggen?

• Hoe kan gemeentelijk beleid en uitvoering op het terrein van onder meer economische zaken, sociale 

zaken en onderwijs worden verbonden tot integraal beleid?

• Welke samenwerking tussen gemeenten is er onderling nodig? Hoe kom je tot het bepalen van de 

kracht van de regio? Met welke partners doe je 

dat samen en op welke schaalniveaus? Hoe komen 

gemeenten tot gezamenlijke doelstellingen en wat 

is nodig om die te realiseren?

Praktijkervaringen werden opgehaald en actief 

gedeeld, waaronder het Actieplan voor economie in 

Drentse en Overijsselse regio, de Ondernemerspeiling 

van VNG/KING, samenwerking tussen de 4 O’s in de re-

gio Zwolle, het Actieplan economie van Zoetermeer, de 

triple helix-netwerkorganisatie LED (Limburg Economic 

Development) en het actieplan ‘Leven lang leren’ van 

de regio Amsterdam.

In november 2015 organiseerde de VNG samen met het 

Platform Publieke Overheidsadviesorganisaties (PPO), 

G32, G4, Divosa, Stimulansz en Platform 31 de conferentie Lokaal ondernemerschap. De conferentie ging 

over het versterken van de verbinding tussen sociaal en economisch beleid, de kansen voor het Besluit 

bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en actuele ontwikkelingen op het gebied van lokaal onderne-

merschap. Naast diverse workshops spraken tijdens het plenaire deel Jetta Klijnsma, staatssecretaris van 

SZW, Mariska ten Heuw, wethouder gemeente Hengelo, Eddy van Hijum, gedeputeerde provincie Overijs-

sel, en Michaël van Straalen, voorzitter MKB Nederland.
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Hoofdstuk 2. 
Er gebeurde in 2015 nog 
meer. In vogelvlucht… 

Niet alleen op de strategische thema’s zijn activiteiten verricht, ook andere thema’s stonden centraal. 

Bestuurlijke werkgroep cannabisbeleid pleit voor vernieuwing softdrugsbeleid

Een bestuurlijke werkgroep, onder voorzitterschap van Bernt Schneiders (burgemeester van Haarlem 

en voorzitter van het NGB), onderzocht het gedoogbeleid voor cannabis. ‘Het huidige gedoogbeleid 

voor softdrugs is onhoudbaar. Het staat een effectieve aanpak van problemen in de weg. Een can-

nabiswet met strikte 

regels voor de ver-

koop én de productie 

van cannabis is nodig 

om tot oplossingen te 

komen.’ Dat was de 

conclusie in het rap-

port ‘Het failliet van 

het gedogen. Op weg 

naar de cannabiswet’. 

De werkgroep bood 

het rapport tijdens de 

BALV in november aan 

het VNG-bestuur aan. 

 

De werkgroep pleit 

voor een integrale 

aanpak gebaseerd op 

drie pijlers:

1. Preventief beleid 

om cannabisge-

bruik zoveel mogelijk tegen te gaan;

2. Handhaving zodat er een stevige prikkel is om het beleid na te leven;

3. Consistent beleid voor de hele cannabisketen, van productie tot en met verkoop.

De volksgezondheid moet in de aanpak centraal blijven staan. Door voorwaarden te stellen aan 

cannabisproductie, -handel en -verkoop krijgen gemeenten een betere positie om te handhaven en 

georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

Om tot een goede cannabiswet te komen, is eerst inzicht nodig in wat werkt. De werkgroep pleit 

daarom voor een beperkt aantal lokale experimenten onder landelijke regie om uit te zoeken hoe 

de cannabisketen het beste geregeld kan worden. Daarna kunnen keuzes worden gemaakt voor ef-

fectief en eenduidig landelijk beleid.

NGB-voorzitter 

Bernt Schneiders 

overhandigt 

het rapport aan 

VNG-voorzitter 

Jan van Zanen
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Mensenhandel 

Welke verantwoordelijkheden hebben gemeenten bij de opvang en zorg voor slachtoffers van mensen-

handel? Over dat vraagstuk boog zich, in opdracht van de VNG en de Federatie Opvang, een commissie 

onder voorzitterschap van Henri Lenferink, burgemeester van Leiden. De commissie schetst in het rapport 

de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. De commissie adviseert om de verantwoordelijk-

heid voor slachtoffers van mensenhandel te laten bij de gemeente waar zij worden aangetroffen. Verder 

pleit de commissie voor generieke opvang, zoveel mogelijk in de eigen regio, al stelt zij ook vast dat in 

sommige gevallen specialistische vormen van zorg noodzakelijk zijn. Voor die gevallen kan aangesloten 

worden bij het landelijke arrangement zoals dat in het stelsel vrouwenopvang is ingericht.

Trendverkenning gemeenten met veel landelijk gebied 

Maar liefst 364 van alle Nederlandse gemeenten bestaan voor meer dan de helft uit landelijk gebied. Toch 

is er vanuit het Rijk vooral aandacht voor de stad. Daarom heeft Alterra in opdracht van de VNG een ver-

kenning gedaan naar de trends in gemeenten met veel landelijk gebied. In het rapport ‘Ruimte voor de 

toekomst in het lan-

delijk gebied’ staan 

de belangrijkste 

trends gebundeld 

die in de afgelopen 

jaren door bekende 

Nederlandse onder-

zoeksinstanties zijn 

opgetekend. Ook 

is gekeken hoe de 

trends met elkaar 

samenhangen en 

wat gemeenten 

daarmee kunnen. 

Het rapport be-

schrijft vijf overkoe-

pelende trends:

1. Het platteland 

wordt steeds 

meer een multi-

functionele leef- 

en werkomgeving.

2. Schaalvergroting van (agrarische) bedrijven en voorzieningen gaat gelijk op met een toename van 

kleinschalige en lokale initiatieven van burgers en bedrijven.

3. Technologische innovatie kan juist op het platteland de bedrijvigheid en de leefbaarheid vergroten

4. De kwaliteit van de leefomgeving in het landelijk gebied staat onder druk.

5. Initiatieven van burgers en bedrijven brengen oplossingen voor lokale problemen, maar niet zonder de 

betrokkenheid van gemeenten.

De VNG en de provinciale afdelingen organiseerden een aantal bijeenkomsten voor de leden. Daarin 

stond de vraag centraal of de genoemde trends herkenbaar zijn voor gemeenten en welke (landelijke) 

maatregelen eventueel nodig zijn. 
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Verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties die kleine PET-flesjes en drankenblikjes inzame-

len, krijgen daarvoor een beloning. Dat hebben de Stichting Afvalfonds Verpakkingen en de VNG in 2015 

afgesproken. Zij kregen hiervoor steun van Stichting Natuur en Milieu, VNO-NCW, MKB-Nederland en de 

NVRD (Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement). Deze nieuwe vorm van gescheiden afvalinzame-

ling is een aanvulling op 

bestaande systemen. De 

inzameling van flesjes 

en blikjes begint vanaf 

2016 als experiment in 

minimaal 40 gemeenten 

met in totaal ten minste 

1 miljoen inwoners. Per 

1 januari 2018 moet in 

alle gemeenten geschei-

den inzameling met 

een retourpremie of 

beloning mogelijk zijn. 

Zo moet het voor con-

sumenten makkelijker 

worden om nog meer 

waardevolle grondstof-

fen te scheiden.

Woningwet

Op 1 juli 2015 trad de 

Woningwet 2015 in wer-

king. Daarmee kwamen er 

heldere regels voor sociale 

huisvesting. Woningcorpo-

raties moeten zich voort-

aan concentreren op hun 

kerntaak: zorgen dat mensen 

met een laag inkomen goed 

en betaalbaar kunnen wo-

nen. Een nieuwe Autoriteit 

Woningcorporaties houdt 

volkshuisvestelijk en finan-

cieel toezicht op de woning-

sector. In de Woningwet staat 

nu dat een woningcorporatie 

naar redelijkheid moet bij-

dragen aan de uitvoering van 

het volkshuisvestingsbeleid 

in de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam is. De gemeente maakt samen met de woningcorporatie én 

huurdersvertegenwoordigers prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. Een heldere woonvisie is 

een belangrijke voorwaarde om tot goede afspraken te komen. 
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Energiebesparing koopsector 

In de aanloop van het Belastingplan 2016 bleek het budget voor de aanpak 

van energiebesparing in de koopsector een struikelblok. De voorzitter van de 

VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit en bestuurslid, Berend De Vries 

(Tilburg) heeft met hulp van het VNG-bureau diverse suggesties over de hoogte 

van het budget en hoe dit het beste uitgegeven kan worden, aangeleverd aan 

de Tweede Kamer. Het budget is inmiddels vastgelegd. Daarmee is sprake van 

een succesvolle lobby. De uitdaging voor nu is te voorkomen dat het overgrote 

deel van het budget niet in een eenvoudige vraaggerichte subsidieregeling 

verdwijnt. De ervaring leert dat dit namelijk geen vliegwieleffect heeft en ook 

geen aantoonbare energiebesparing oplevert. De gesprekken hierover met 

Kamerwoordvoerders lopen nog.

Energietop 

Wat is de rol van gemeenten bij 

het energievraagstuk? Hoe pak je 

kansen op met partijen uit de sa-

menleving? Ruim 100 bestuurders en 

hun beleidsmedewerkers bogen zich 

hierover tijdens de Energietop bij de 

VNG in februari. Gemeenten hebben 

voor een belangrijk deel het succes 

van de uitvoering van het Energieak-

koord in handen, aldus Ed Nijpels 

tijdens de top. Aan zeven thema-

tafels werden concrete afspraken 

gemaakt over de uitvoering van het 

Energieakkoord. Op de tweede VNG 

Energietop in november, in het nieuwe Utrechtse Stadskantoor, waren meer dan 120 gemeentelij-

ke bestuurders aanwezig, samen met partners en gasten. De gemeentelijke ambitie op het terrein 

van de energietransitie stond centraal: versnellen en opschalen. 

Uitvoeringsprogramma Green Deal Scholen van start

Op de kennisdag van Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK startten huidig voorzitter van de com-

missie Milieu Energie en Mobiliteit en bestuurslid, Berend de Vries, het landelijk uitvoeringsprogramma 

Green Deal Scholen.

Het uitvoeringsprogramma voorziet in een reeks activiteiten waarmee schoolbesturen en gemeenten de 

komende drie jaar ondersteuning krijgen om bestaande schoolgebouwen duurzaam, gezond en betaal-

baar te maken. Dat varieert van eenvoudige maatregelen tot (complexere) energieneutrale renovaties van 

schoolgebouwen. 

De Green Deal Scholen Helpdesk is bereikbaar voor scholen en gemeenten, net als de centrale kennis-

portal www.greendealscholen.nl. Ook is in 2015 de advisering gestart aan 150 scholen en is er ondersteu-

ningsruimte voor het verduurzamen van 15 Integrale Huisvesting Plannen (IHP). Het uitvoeringsprogram-

ma sluit aan bij lopende programma’s van VNG en de GGD. 
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Better regulation & better governance

De wisselwerking tussen lokaal en EU bestuur noodzaakt de VNG om voor de belangen van gemeenten 

en provincies zowel naar Brussel als naar Den Haag te kijken. Dit stelt het openbaar bestuur voor nieuwe 

uitdagingen. 

De VNG heeft in 2015 ingezet op drie uitgangspunten:

a De Europese Commissie zou meer rekening moeten houden met de territoriale gevolgen, implementa-

tiekosten, administratieve lasten en integraliteit van regels.

b De EU-beleidscyclus zou transparanter en voorspelbaarder moeten worden, zodat duidelijker is wan-

neer gemeenten hun bijdrage kunnen leveren en het draagvlak wordt vergroot.

c Betere interbestuurlijke samenwerking tussen alle overheidslagen is noodzakelijk. De overlegtraditie 

van de Nederlandse polder zou moeten worden doorgetrokken naar Brussel.

Op al deze punten wilde de Nederlandse delegatie in 2015 verbeteringen realiseren. Deze lagen vooral 

aan de voorkant van het beleidsproces bij 

de vaststelling van nieuwe regelgeving.

In februari 2015 sprak de eerste vicevoor-

zitter van de Europese Commissie, Frans 

Timmermans met de leden van het CvdR. 

Bas Verkerk: ‘Een ander Europa heeft 

betere regelgeving nodig en een beleid 

dat gericht is op de specifieke uitdagingen 

waar onze steden voor staan. De stedelijke 

agenda en de initiatieven op het gebied 

van betere regelgeving houden nauw 

verband met elkaar en de Commissie moet 

de stedelijke dimensie verankeren in alle 

EU-beleidslijnen.’ 

Voorbereidingen Nederlands voorzitterschap 2016

Markku Markkula, voorzitter van het CvdR, en premier Mark Rutte ontmoetten elkaar op 24 november 

2015 in Den Haag ter voorbereiding van het EU-voorzitterschap van Nederland in het eerste semester van 

2016. Cor Lamers en Wim van de Donk (voorzitter en vicevoorzitter van de Nederlandse delegatie) waren 

bij deze ontmoeting aanwezig. Markkula en Rutte benadrukten dat samenwerken in Europa belangrijk is 

voor het halen van gemeenschappelijke doelen. ‘Europa heeft een frisse start nodig voor zijn economie en 

steden spelen daarin een sleutelrol’, aldus Markkula. Na afloop van het gesprek gaf premier Rutte aan dat 

onder meer de rol van het Comité en de Nederlandse prioriteiten voor het voorzitterschap waren bespro-

ken. Hij liet weten dat de Nederlandse regering zich inzet voor innovatieve groei, voor meer banen en het 

aanpakken van gemeenschappelijke problemen. ‘Het is duidelijk dat migratie en terrorisme prioriteiten 

zijn’.

De VNG en het CvdR richten zich op drie onderwerpen: 

a het stimuleren van investeringen door een sterke ondernemersgeest en meer capaciteit in steden en 

regio’s; 

b het verduidelijken en lanceren van een gemeenschappelijke strategie voor stedelijke gebieden en 

c het versimpelen van Europese regelgeving, vooral het verminderen van administratieve lasten.
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VNG International 

De organisatie voor internationale samenwerking van de 

VNG blijft veel waardering oogsten voor haar werk ter 

versterking van de lokale overheden in ontwikkelingslan-

den en landen in transitie. Een highlight in 2015 is dat het 

grote Local Government Capacity Programme (LGCP) dat werd gefinancieerd door het het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken, werd positief is geëvalueerd. Binnen LGCP werkt VNG International nauw samen met 

Nederlandse gemeenten aan de capaciteitsontwikkeling van lokale overheden in 10 landen.

Ook het omvangrijke Wereldbankprogramma in Ethiopië (>20 miljoen USD), waar concrete projecten 

tussen lokale overheden en niet-gouvernementele organisaties worden gesteund en waarbinnen gemeen-

telijke dienstverlening in samenhang met versterkte ‘social accountability’ (verantwoording afleggen) 

wordt bevorderd, wordt door de overheid in Ethiopië en de verschillende financiers zeer goed beoordeeld 

hetgeen tot verdere financiële uitbreiding heeft geleid.

Onze innovatieve benadering om met de gemeente Amsterdam de vluchtelingenopvang in Noord-Jorda-

nië samen met gemeenten en betrokken ministeries in Jordanië vanuit een ontwikkelingsperspectief te 

benaderen, heeft geleid tot een groot nieuw programma om deze aanpak in Jordanië en, samen met de 

gemeenten Almere en Den Haag, in Libanon verder toe te passen met financiering van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken.

In september stelde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de nieuwe duurzame ontwikke-

lingsdoelen (Global Goals) vast, voor de periode 2015-2030. Ze volgen de Millenniumdoelen op. Daarbij 

aansluitend is de Millennium Gemeente Campagne, waar 165 Nederlandse gemeenten in deelnemen, 

verder gegaan als Global Goals Gemeente Campagne. Vanuit andere landen, binnen en buiten Europa, 

en van internationale organisaties is er veel interesse voor die campagne. De campagne is ook een goede 

paraplu voor samenwerking tussen VNG en VNG International om op verscheidene terreinen de internati-

onale dimensie te verbinden met beleidsontwikkelingen in Nederland.

Fietsparkeren

In 2015 zette de VNG een intensieve lobby op om de NS-concessie aan te passen. Probleem is dat in de concessie 

de verantwoordelijkheid voor fietsparkeervoorzieningen (bouw, exploitatie en handhaving) te veel terechtkomt 

op de schouders van gemeenten. 

De lobby is ingezet met diverse bestuurders van de VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit maar ook van 

het Fietsberaad. Vele gesprekken zijn gevoerd met alle woordvoerders. Dat resulteerde uiteindelijk in een door 

de ChristenUnie ingediende motie waarin de verantwoordelijkheid voor fietsparkeren eerlijk verdeeld werd over 

Rijk (Prorail), NS en gemeenten. De motie werd aangenomen met steun van o.a. de VVD. Het resultaat is dat 

gemeenten gedurende de tien jaar looptijd van de concessie kunnen rekenen op een bijdrage van maximaal € 20 

miljoen voor fietsparkeervoorzieningen.

Opheffen Strafrechtelijke Immuniteit Overheden 

In 2006 hebben PvdA, CDA en CU een wetsvoorstel ingediend om de strafrechtelijke immuniteit van overheden 

op te heffen. Negen jaar later lag het voor in de Eerste Kamer. De VNG heeft altijd grote bezwaren gehad tegen 

het wetsvoorstel, onder andere omdat strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden en het in het openbaar in 

de raad afleggen van verantwoordelijkheid zich slecht tot elkaar verhouden. Na een intensieve campagne gericht 

op het CDA, de CU en de SGP is op 10 november het wetsvoorstel verworpen met 38 tegen 37 stemmen.
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Visietraject Handhaving openbare ruimte en boa’s

De aandacht voor het bevorderen van leefbaarheid en 

veiligheid en de aanpak van overlast blijft onverminderd 

groot. En het aantal buitengewoon opsporingsambtena-

ren (boa’s) en particuliere beveiligers groeit. De VNG start 

daarom in 2015 een visietraject ten aanzien van de vraag of 

het stelsel van handhaving in de openbare ruimte nog wel 

voldoet. Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek is 

de schaalvergroting bij de politie en verdere terugtreding 

van de politie uit het alledaagse surveillancewerk. 

De relatie tussen boa’s en de (reguliere) politie is in som-

mige opzichten voor verbetering vatbaar, zoals samenwer-

king, taakverdeling en informatiedeling. De visie die in 

2016 bekend wordt inventariseert mogelijke vervolgsce-

nario’s na het recente kabinetsbesluit tot afschaffing van 

de z.g. procesverbaal-vergoeding (PV-vergoeding). Daar 

gemeenten voor honderd procent de kosten voor boa’s 

dragen, is het in ieder geval redelijk dat de boetes ook ten 

goede komen aan gemeenten.

Voorkomen bezuinigingen op cultuur

Vlak voor de behandeling van het onderdeel Cultuur van de OCW-begroting op 30 november 

bleek dat PvdA en VVD een aantal wensen op cultureel terrein wilden financieren door een be-

drag van € 13,5 miljoen uit het Gemeentefonds te halen. De VNG maakte onmiddellijk bezwaar 

tegen dit oneigenlijk gebruik van het Gemeentefonds: het Gemeentefonds is geen pinautomaat 

voor rijksbeleid. Ook minister 

Bussemaker en minister Plasterk 

waren ontstemd over de plan-

nen van de twee coalitiewoord-

voerders. Na intensief verkeer 

met de woordvoerders door 

leden van de VNG-commissie On-

derwijs, Cultuur en Sport, kwam 

het op 2 december tot een 

heropening van het debat. PvdA 

en VVD trokken, na interventie 

van D66 hun dekkingsamende-

ment in, en vervingen het door 

een amendement waarin geld 

voor alleen het jaar 2017 werd 

gevonden op de begroting van 

EZ. Daarmee was een greep uit 

het Gemeentefonds voorkomen.
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Werkgeverszaken

Binnen de VNG behartigt het College voor Arbeidszaken de werkgeverszaken voor gemeenten. Het College 

voor Arbeidszaken heeft voor de beleidsperiode 2015-2018 zes speerpunten: modernisering arbeidsvoor-

waarden, normalisatie rechtspositie, professionalisering en innovatie, integriteit, pensioenen en inclusieve 

arbeidsmarkt.

Uitwerking en modernisering

In 2015 heeft het CvA verder uitvoering gegeven aan de werk-

geversvisie uit 2012 ‘Naar een cao van de toekomst’: een cao die 

duidelijke centrale arbeidsvoorwaardenkaders geeft, organisa-

tiedoelen ondersteunt, de positie van de gemeentelijke werk-

gever op de arbeidsmarkt versterkt en de mobiliteit bevordert. 

In 2015 lag het zwaartepunt op de uitwerking van de cao-

afspraken over de uniformering van de regels voor beloning 

en de invoering van een individueel keuzebudget. Gemeenten 

hebben per 1 januari 2016 het nieuwe, centrale belonings-

hoofdstuk ingevoerd met afschaffing van een veelvoud aan 

lokale regelingen. Gemeenten moeten per 1 januari 2017 een 

individueel keuzebudget voor alle werknemers invoeren. 

In 2015 heeft het CvA ook procesafspraken met de vakbon-

den gemaakt over verdere modernisering van de cao. Afgesproken is een gezamenlijke agenda voor het 

volgende cao-overleg: de uniformering en modernisering van de verlofregeling, de modernisering van de 

beloning en het bevorderen van interne flexibiliteit. 

Cao SW-sector 

Na invoering van de Participatiewet is de instroom in de sociale werkvoorziening gestopt. Maar anno 

2015 waren er nog zo’n 100.000 werknemers in de SW. In 2015 hebben de VNG en de vakbonden een 

cao gesloten tot en met eind 2018. Onderdeel van deze cao is de afspraak dat het kabinet gedurende de 

looptijd van deze cao geld beschikbaar stelt voor jaarlijkse salarisverhogingen. 

integer handelen

In 2015 heeft de VNG digitale toolkits ontwikkeld voor ambtenaren en bestuurders. Op het VNG Jaar-

congres was er een workshop voor bestuurders over integriteit. Daarnaast heeft de VNG de Handreiking 

Goed Meldbeleid gepubliceerd: de manier waarop gemeenten kunnen omgaan met meldingen van 

integriteitsschendingen. Doel van de VNG is dat het integriteitsbeleid is geborgd in de dagelijkse bedrijfs-

voering van gemeenten. De VNG wil van ‘hard control’ (regels) naar ‘soft control’ (verinnerlijking) van 

integriteit. De VNG zet daarbij in op kennisdeling en bewustwording. 

Gemeentelijke organisaties in beweging

De grote decentralisaties maken een nieuwe organisatiecultuur en een andere manier van werken nodig. 

Gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om het werk te organiseren en de VNG ondersteunt hen bij dit 

veranderingsproces. De VNG werkt hierbij samen met organisaties zoals KING, de Vereniging voor Over-

heidsmanagers en het A+O fonds Gemeenten. 



35

Hoofdstuk 3 
De vereniging 

De vereniging is in 2015 in beweging. In juni draagt Annemarie Jorritsma tijdens het congres de voorzitters-

hamer over aan Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht. De agenda ‘Gemeente op weg naar 2020’, wordt 

vertaald naar een Agenda 2016 die de collectieve thema’s bevat waar gemeenten zich in verenigingsverband 

over willen buigen. In de governance wordt het belang van de positie van de gemeenteraad in de lokale 

democratie geborgd door het instellen van de Commissie raadsleden en griffiers in te stellen. Binnen het VNG-

bureau wordt de samenwerking tussen de VNG-bedrijven KING, VNG International, VNG Verzekeringen en 

VNG Congres en Studiecentrum geïntensiveerd om de meerwaarde voor gemeenten te vergroten. 

In juni wordt Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, voorzitter van het VNG-bestuur. Annemarie Jorritsma 

neemt afscheid en begint als Eerste Kamerlid. 
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Commissie Raadsleden & Griffiers 

Op veel thema’s waarop de VNG actief is namens gemeenten speelt de gemeenteraad een belangrijke 

rol. De nieuwe commissie 

Raadsleden & Griffiers 

(R&G) moet de positie 

van de gemeenteraad 

steviger verankeren in de 

bestuurlijke organisatie 

van de VNG. Bij thema’s 

op het fysieke, sociale en 

financieel-economische 

terrein, die bij andere 

commissies zijn belegd, 

is het van belang dat de 

inbreng van raadsleden 

en griffiers wordt mee-

genomen. Het gaat daarbij zowel om de voorbereiding op nieuwe taken en verantwoordelijkheden die 

gemeenteraden raken, als om de ervaringen bij taken die gemeenteraden reeds vervullen.

Welcome Backborrel 

Ook in 2015 organiseerde de VNG samen met het IPO en de UvW een parlementaire Welcome Backborrel. 

Jan van Zanen benadrukte de financiële druk op gemeenten. ‘In Den Haag wordt al weer over lasten-

verlichting voor de burger gesproken, nu de economie lijkt aan te trekken. Maar, het moet gezegd, de 

wereld van in het bijzonder de gemeenten, ziet er somberder uit. Voor ons moeten de echte bezuinigin-

gen nog komen. Zo mogen wij komend najaar onze inwoners die zorg en ondersteuning nodig heb-

ben het slechte nieuws van versobering brengen. Veel gemeenten zijn aan het einde van hun financiële 

mogelijkheden gekomen. Als we niet uitkijken, verstoren deze nieuwe bezuinigingen – in het licht van de 

lastenverlichting door het Rijk – de 

balans in onze samenleving.’

Wat gemeenten, maar ook water-

schap of provincie nodig hebben 

om goed te kunnen handelen, 

is ruimte. ‘Ruimte om keuzes te 

maken, in beleid én financieel. Het 

wordt inmiddels breed erkend dat 

decentrale overheden meer (finan-

ciële) autonomie zouden moeten 

krijgen. De commissie-Rinnooy Kan 

noemde dat eerder: ‘een sterkere 

band tussen bepalen en betalen’. 

De herziening van het belasting-

stelsel zou een goede stap in de 

juiste richting zijn, wij houden dat 

punt hoog op de agenda.’ 
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Algemene dienstverlening 

De VNG-website had ruim 850.000 bezoekers in 2015 en er waren in 2015 28.316 abonnees op het VNG-

weekoverzicht. VNG Magazine had in 2015 gemiddeld 20.518 abonnees. 

In 2015 ontving het KCC van de VNG 29.941 vragen van leden (2014 waren dat er 27.195). De meeste vra-

gen werden gesteld door de G4 en de G32. Belangrijkste onderwerpen: 

1 Wet Maatschappelijke ondersteuning

2 Jeugdbeleid

3 Arbeidsvoorwaarden

4 Bezoldigingen en vergoedingen 

5 Politieke ambtsdragers 

6 Toezichtinformatie 

De meeste vragen werden gesteld door ambtenaren, ver-

der ook door een aantal gemeentesecretarissen, wethou-

ders en burgemeesters. (Laatste groep mondjesmaat). 

De VNG biedt ook fora voor kennisdeling. In het totaal 

zijn er 122 fora. Dit zijn besloten en open fora op het gebied van sociaal domein, fysiek domein, werkge-

verszaken, gemeenterecht, openbare orde en veiligheid, Europa, communicatie, lokaal bestuur, regionale 

samenwerking. Het aantal deelnemers per forum verschilt van 3 tot 4.543 deelnemers. 

De VNG is naast belangenbehartiger in de afgelopen jaren steeds meer een vereniging geworden die werkt aan 

innovatie, kennisdeling en uitvoeringskracht. In de VNG komen ervaringen, behoeften en wensen van gemeenten 

samen. Dat heeft in 2015 geleid tot De Gemeente 2020 en tot de Agenda 2016 waarin staat welke opgaven en activi-

teiten gemeenten in VNG-verband oppakken.

De maatschappelijke opgaven zijn complex, de uitdaging om lokaal antwoorden te vinden is groot. Op een aantal 

terreinen neemt de noodzaak tot samenwerken alleen maar toe. Denk aan een gemeenschappelijke ICT-infrastruc-

tuur en informatieveiligheid. Tegelijkertijd voert de VNG nu taken uit die 

eigenlijk een rijksvoorziening zouden moeten zijn, zoals de Kindertelefoon. 

We moeten daarom scherpe keuzes met elkaar maken voor welke opgaven 

we staan, wat gemeenten collectief willen oppakken en wat daarbinnen de 

rol en meerwaarde van de VNG is.

Gemeenten moeten zich continu aanpassen aan de veranderende omgeving 

en de VNG moet continu aansluiting blijven houden bij de gemeenten. De 

VNG-organisatie is daarom ook zelf sterk in ontwikkeling. Het VNG-bureau, 

KING, VNG International, Congres- en Studiecentrum VNG en VNG Verze-

keringen werken steeds meer geïntegreerd aan de dienstverlening voor de 

leden. We werken daarbij ook steeds meer in co-creatie met gemeenten: 

samen met de leden bepalen we de agenda en standpunten, delen we kennis, verbinden we en voeren we uit.

Bij een professionele organisatie hoort een heldere verantwoording. De verantwoording in 2015 vindt u in de 

Financiële jaarrekening, Verantwoording financiering collectieve voorzieningen, en in dit Jaaroverzicht in beeld (op 

hoofdlijn). Het komende jaar zullen we ook de P&C-cyclus verder versterken: van planvorming met besluitvorming op 

de ALV tot en met verantwoording op resultaatsniveau.



Josee Gehrke: ‘Raadsleden en griffiers 
horen er helemaal bij’

‘De opdracht van de commissie is de rol en de positie van de raad in het werk 

van de VNG te versterken. Anders gezegd: de VNG gaat meer betekenen voor 

raadsleden, in het denken, het handelen en in de dienstverlening. We zijn als 

commissie begonnen met 

een bijeenkomst waar 

we speerpunten hebben 

geformuleerd. De rode 

draad is dat we de rol 

van de raad op verschil-

lende thema’s willen 

versterken, bijvoorbeeld 

op het terrein van de 

Omgevingswet en in het 

sociaal domein. Hoe kan 

de raad zijn controleren-

de taak uitoefenen? Hoe 

zijn de ervaringen met 

een ombudsman of met 

een werkgroep sociaal 

domein? Hoe kunnen we 

bestaande instrumenten zoals de Monitor Sociaal Domein als gemeenteraad 

beter benutten? Een ander belangrijk vraagstuk is hoe de gemeenteraad grip 

kan krijgen op regionale samenwerking. Het is voor raadsleden lastig om te 

sturen op verbonden partijen. Er is behoefte om ervaringen met verschillende 

werkwijzen uit te wisselen. We gaan daarom een digitaal kennis- en leerplat-

form ontwikkelen voor raadsleden waar je informatie vindt en met collega’s 

in contact kunt komen. Een ander voorbeeld van VNG-dienstverlening aan 

raadsleden is Raad op Zaterdag. Ook in 2016 worden er weer twee gehouden 

en daar ben ik blij mee, raadsleden ervaren die bijeenkomsten als een belang-

rijke bron van kennis. 

De veranderende democratie is ook een thema. Wij gaan ervan uit dat de 

gemeenteraad nodig blijft, maar de vertegenwoordigende democratie is niet 

het enige in de moderne netwerksamenleving. Het is belangrijk dat gemeente-

raden reflecteren op hun rol. Met de commissie Bestuur en Veiligheid hebben 

we afgesproken om gezamenlijk advies uit te brengen over de bestuurlijke in-

richting van Nederland. Dat is mooi, want we willen niet allerlei dingen dubbel 

doen. We willen een samenspel ontwikkelen met de vakcommissies. Aanvan-

kelijk was er wel een beetje weerstand tegen de nieuwe commissie, maar je 

ziet het veranderen. Raadsleden en griffiers horen er helemaal bij. Ik vind dat 

belangrijk, de VNG is onze eigen vereniging. Niet commercieel en altijd een 

betrouwbare, onafhankelijke bron van informatie voor raadsleden.’

Josee Gehrke is griffier 

bij de gemeente 

De Wolden en voorzitter 

van de nieuwe 

VNG-commissie 

Raadsleden & Griffiers. 
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Hoofdstuk 4
Financiering van de VNG-activiteiten 

De activiteiten die de VNG verricht voor gemeenten worden op verschillende wijzen gefinancierd:

1 Contributie

2 Bijdrage projecten

• subsidies

• uitnames Gemeentefonds

3 Overige (onder meer dienstverlening aan derden, inkomsten uit de dochterbedrijven)

Als gevolg van de decen-

tralisatietrajecten krijgen 

gemeenten de laatste jaren 

steeds meer taken, deels 

worden deze collectief door 

de VNG uitgevoerd. Zoals de 

Kindertelefoon en de doven-

tolkvoorziening, die in deze 

rapportage zijn genoemd. 

De financiering van deze 

collectieve taken vindt niet 

plaats via de contributie van 

de VNG maar middels uitna-

mes uit het Gemeentefonds. 

Het aandeel van de contri-

butie in het totaal van de 

baten van de Vereniging neemt dan ook al enige jaren af. In 2013 bedroeg de contributie nog 38% van de 

totale baten. In 2014 daalde dit percentage naar 28% en in 2015 bedraagt de contributie nog maar 18% van 

het totaal aan baten. De baten van de, via het Gemeentefonds gefinancierde, collectieve activiteiten stijgen 

van € 16,9 miljoen in 2014 naar € 54,2 miljoen in 2015. Dit beeld zal voor 2016 niet wijzigen, voor 2016 is een 

bedrag uit het Gemeentefonds genomen van € 58,2 miljoen. Ook voor de extern gefinancierde projecten is 

sprake van een stijging van de omvang. Het projectvolume neemt toe van € 22,1 miljoen (2014) naar € 23,3 

miljoen. Het betreft onder andere programma’s voor het energieakkoord en het ondersteuningsteam decen-

tralisaties.

De VNG stelt jaarlijks een door de accountant geaccordeerde financiële jaarrekening op. 

Daarnaast is het rapport Financiering collectieve activiteiten, verantwoording uitnames uit het Gemeente-

fonds, beschikbaar. Beide documenten kunt u vinden op vng.nl. 

Contributie omzet
18%

Bijdragen projecten 
69%

Interne omzet
2,5%

Overige opbrengsten
6%

Fin. baten en lasten
2,5% Resultaat deelnemingen

2%

Samenstelling van de baten van de Vereniging 2015




