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Regioavondbijeenkomsten Agenda 2016
Achtergrondinformatie, facts and figures

Wat zijn de belangrijkste gemeentelijke thema’s voor het jaar 2016? Hoe moet de Agenda 2016 er uit-

zien? In zes regionale bijeenkomsten dit najaar vraagt de VNG haar leden de prioriteiten aan te geven 

en de koers voor 2016 te bepalen. Bepaalt u mee?

In de Agenda 2016 moeten de lijnen die in de voorjaarsbijeenkomsten zijn uitgezet, concreet worden. 

De vraag is dus: hoe verbinden we de hoofdthema’s, de relatie tussen bestuur en samenleving en de 

versterking van de lokale democratie aan de dagelijkse en toekomstige concrete opgaven van gemeen-

ten? Aan de Omgevingswet, de asielproblematiek, het sociaal domein en de financiële huishouding 

van gemeenten? Of aan andere relevante opgaven? 

Agenda bijeenkomsten
In ieder geval komen de vluchtelingenproblematiek, de gemeentefinanciën en de Omgevingswet aan 

de orde. Maar het programma ligt niet helemaal vast, er is ruimte voor andere brandende kwesties. De 

agenda van de bijeenkomst wordt ter plekke definitief vastgesteld. De opbrengsten van de discussies 

vormen de basis voor De Agenda 2016, die op 30 november op de Buitengewone Algemene Vergade-

ring van de VNG in Utrecht zal worden besproken.

Hoe zit het?
Voor een goede discussie is het belangrijk om van de juiste informatie en de juiste gegevens uit te gaan. 

In deze brochure zetten we een aantal feiten op een rij.  Feiten over de instroom en huisvesting van 

vluchtelingen, feiten over de financiële huishouding van gemeenten, hun inkomsten en belastingen. En 

informatie over de omgevingswet en wat die betekent voor bestuur, inwoners en ondernemers. 

Waar en wanneer?
• woensdag 21 oktober - Stadhuis Roermond

• donderdag 22 oktober - Stadhuis Arnhem

• maandag 26 oktober - Stadhuis Assen

• donderdag 29 oktober - Het Markiezenhof Bergen op Zoom

• dinsdag 3 november - VNG Den Haag

• woensdag 4 november - Stadhuis Zaanstad

Programma 
18.00 – 19.00 uur Ontvangst met een broodje en soep 

19.00 – 21.30 uur Plenair programma (inleiding en discussie) 

21.30 – 22.00 uur Afsluitende borrel

Wilt u de Agenda 2016 meebepalen?
Heeft u zich nog niet aangemeld? Opgave is nog mogelijk via onderstaande link.

Meer informatie en inschrijven
Congres- en Studiecentrum VNG

http://www.congresenstudiecentrum.nl/producten/regioavondbijeenkomsten-agenda-2016.aspx
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Naar Opvang en huisvesting vluchtelingen 
met draagvlak

Vooraf: de asielstroom in historisch perspectief

Sinds vorig jaar is de asielinstroom ten opzichte van voorgaande jaren flink gestegen. Een van de be-

langrijke oorzaken hiervan is de oorlog in Syrië, te zien in de grafieken met grootste herkomstgroepen 

.In de jaren negentig was de instroom hoger dan nu. Het aantal eerste asielaanvragen tot oktober 2015 

is bijna 40.000. De vraag is hoeveel asielzoekers de komende maanden in ons land aankomen. Nareizi-

gers, bijvoorbeeld door gezinshereniging, zullen nog bij dit cijfer moeten worden opgeteld.   

1 Welke soorten opvang zijn er en wie is verantwoordelijk? 
Op deze kaart ziet u het totale aantal aan opvangcentra van het 

COA. Het COA is verantwoordelijk voor noodopvang, tijdelijke en 

reguliere opvang van asielzoekers. Wanneer een asielzoeker 

in Nederland aankomt wordt hij op een van deze plekken 

opgevangen. Sinds september is de crisisnoodopvang voor 

asielzoekers erbij gekomen. De gemeente is daarvoor verant-

woordelijk.

Soorten opvang

Crisisnoodopvang:  is bedoeld voor in beginsel 72 uur, 

gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Noodopvang:  voor de duur van zes tot twaalf 

maanden, COA.

Tijdelijke opvang:  voor de duur van één tot 

twee jaar, COA.

Reguliere opvang:  een asielzoekerscentrum (azc) dat door het COA 

wordt geëxploiteerd voor een termijn vanaf twee jaar.  Bron: COA
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2 Hoe krijgen gemeenten draagvlak bij de bevolking? 
Nederland geeft mensen die vluchten voor geweld of onderdrukking een veilige plek. Maar er zijn 

grenzen. Alle asielzoekers opnemen is onmogelijk. Alleen wie écht in gevaar is mag blijven.

Urgentie

Steeds meer asielzoekers komen naar Europa en Nederland. Er is onvoldoende plaats in de bestaande 

asielzoekerscentra. De grote toestroom vraagt om aanvullende en soms niet populaire maatregelen. De 

vluchtelingensituatie is complex, maar beheersbaar. De opvang is vaak heel sober. 

Draagvlak

Het is begrijpelijk dat mensen zich 

zorgen maken als veel asielzoekers 

naar hun gemeente komen. Daar 

horen ook emoties bij. We hebben de 

verantwoordelijkheid om iedereen elke 

dag opnieuw een slaapplaats te geven. 

Daarbij werken we zo veel mogelijk 

nauw samen met het lokale bestuur en 

de inwoners.

Oplossingen

Nederland wil dat de Europese Unie 

bijdraagt aan betere opvang in veilige 

landen in de regio, zoals Turkije en Jordanië. We willen voorkomen dat vluchtelingen slachtoffer 

worden van mensensmokkelaars en hun leven wagen op de Middellandse Zee. Totdat de opvang in de 

regio goed is geregeld, maken Nederland en de andere lidstaten van de EU afspraken over de herver-

deling en opvang van extra asielzoekers in Europa.

3 Hoe kunnen gemeenten snel vergunninghouders huisvesten?
Niet alle gemeenten zitten op schema voor wat betreft hun taakstelling vergunninghouders. Het kan 

zijn dat er te weinig sociale huurwoningen beschikbaar zijn en dat wachttijden lang zijn. Creatieve op-

lossingen worden nu bedacht, zoals de nieuwe regeling Gemeentelijk Zelf Zorg Arrangement (GZZA). 

Daardoor kunnen meer mensen uit de asielzoekerscentra stromen. En dat zorgt er dan weer voor dat 

er minder crisis- en noodopvang nodig is. Dit komt het draagvlak onder gemeenten en bewoners ten 

goede.   

Gezamenlijke verantwoordelijk-

heid

De verschillende overheden 

hebben afgesproken schouder 

aan schouder op te trekken als 

het gaat om de aanpak van de 

problematiek rond de vluchte-

lingen en statushouders. In deze 

gehele keten hebben zij weliswaar 

verschillende rollen maar bovenal 

een gezamenlijke verantwoorde-

lijkheid en daarom trekken zij nog 

meer samen op.
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De nieuwe Omgevingswet: eenvoudig, 
ontkokerd, duidelijk!

1 Wat verwacht u van de nieuwe Omgevingswet? 
Waarom de Omgevingswet? 

Veel gemeenten, burgers en bedrijven ervaren het huidige omgevingsrecht als complex, verkokerd 

en onduidelijk. In hun dagelijkse praktijk ervaren zij knelpunten zoals tijdrovende procedures, lange 

doorlooptijden, hoge kosten en onvoorspelbaarheid van bestuurlijke en juridische procedures. Nieuwe 

opgaven in de fysieke leefomgeving (meer integrale afweging), een andere visie op de relatie tussen 

overheden (meer vertrouwen en samenwerking) en een andere verhouding tussen overheid en burger 

(minder regels) maken dat het huidige omgevingsrecht niet meer toekomstbestendig is. De nieuwe 

Omgevingswet kan een antwoord geven op diverse van deze opgaven.

Wat betekent de Omgevingswet? 

De kern van de beweging op het fysieke domein is meer regelvrije ruimte en meer algemene regels 

met ruimte voor eigen visie en beslissingen voor gemeenten. En meer eigen verantwoordelijkheid voor 

inwoners en ondernemers die iets willen in de fysieke leefomgeving.  Dit vraagt van gemeenten een 

grote verandering van denken, organisatie en werkwijze. De Omgevingswet gaat dus niet alleen de 

huidige wet- en regelgeving aanpassen, maar zal ook een grote cultuurverandering teweeg brengen. 

De Omgevingswet gaat ingrijpende gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk van iedere professio-

nal die werkt in het publieke domein van de leefomgeving. 

2 Bent u voorbereid op de nieuwe Omgevingswet? 
De veranderopgave

De Omgevingswet verbindt de verschillende beleidsaspecten van de fysieke leefomgeving zoals ruimte, 

milieu, water, bodem, geluid, luchtkwaliteit, natuur, gezondheidsveiligheid, externe veiligheid, evene-

menten, infrastructuur en mobiliteit met elkaar. Dit vraagt om een verregaande integrale werkwijze 

van gemeenten, zowel intern als in 

de keten (zoals met de omgevings-

dienst, provincie, waterschappen, 

etc.). Integraal betekent hier ook 

intern over alle gemeentelijke beleid-

sterreinen heen, inclusief de onder-

steunende functies zoals communi-

catie, omdat de uitwerking van de 

wet al deze functies raakt. De figuur 

hiernaaast geeft deze integrale bena-

dering van de veranderopgave vanuit 

alle domeinen schematisch weer. 

Wat gaat er voor u veranderen met de komst van de Omgevingswet? 

Een omgevingsplan en een omgevingsvisie

De gemeente wordt verplicht om een omgevingsvisie (te vergelijken met structuurvisie) en een om-

gevingsplan vast te stellen. De raad stelt de kaders vast voor de omgevingsvisie en omgevingsplan. 
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Inwoners en ondernemers worden vroegtijdig betrokken bij het opstellen van deze omgevingsvisie en 

het omgevingsplan. De Omgevingswet gaat er vanuit dat participatie in alle fasen van groot belang is. 

Zowel bij het opstellen van de kaders als bij de fase van uitvoering. Het college van b&w gaat de visie 

en het plan concretiseren (op het niveau van regels/vergunningen). Voor het college betekent het in 

elk geval meer integrale afwegingen omdat gezondheid, milieu, evenementen, bouwplannen etc. in 

samenhang bekeken dienen te worden. 

Meer lokale bestuurlijke afwegingsruimte: 

Eén andere  verandering voor het college is de komst van meer lokale bestuurlijke afwegingsruimte. 

Het Rijk stelt landelijke normen vast en binnen een bepaalde bandbreedte kan daarvan afgeweken 

worden. Dit biedt ruimte voor innovatie en lokale afweging op het gebied van bodem, geluid, natuur, 

bouwen etc. 

Algemeen regels als norm, uitzondering tenzij...

Op het gebied van vergunningverlening gaat ook een verandering plaatsvinden. Vergunningen zijn 

met de Omgevingswet alleen vereist bij afwijking van regels, met als gevolg dat er veel minder vergun-

ningen verleend zullen worden. Binnen de gemeenten vraagt dit een verschuiving van vergunningver-

lening naar planvorming aan de ene kant en toezicht en handhaving aan de andere kant. De planvor-

ming (omgevingsvisie en omgevingsplan) is immers de basis voor de regels en door middel van toezicht 

en handhaving wordt het naleven van de regels gecontroleerd. Een inwoner of ondernemer die iets 

wil doen in de fysieke leefomgeving moet zelf kunnen beoordelen of dat past binnen de gemeente-

lijke plannen en aan welke regels hij moet voldoen. Dit stelt eisen aan de informatie die je beschikbaar 

stelt voor inwoners en ondernemers; zij moeten regels kunnen inzien en deze regels moeten integraal 

beschikbaar zijn. 

Meer digitaal:

Met de Omgevingswet is een  grote digitaliseringsslag gemoeid en gemeenten moeten nadenken over 

de vraag of en hoe zij een mogelijke  adviesfunctie gaan invullen. Sinds oktober is de Verkenning In-

formatieVoorziening Omgevingswet (VIVO) gestart om meer inzicht te krijgen in de processen omtrent 

planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving en de veranderingen die moeten worden 

doorgevoerd in de gemeentelijke informatievoorziening. Dat gegevens stand moeten houden bij de 

Raad van State is hierbij een uitgangspunt. 

3 En even praktisch… heeft u binnen uw gemeente al een coördinator aangewezen? 
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Financiële ruimte voor gemeenten

Rapport Rinnoy Kan “Bepalen betekent betalen”
Gemeenten bieden veel voorzieningen, een groot deel van de overheidsuitgaven wordt door gemeen-

ten gedaan. Door de recente decentralisaties zijn de gemeenten, nog meer dan in het verleden, daarbij 

financieel afhankelijk van het Rijk. Er is slechts een ver verwijderde band  tussen bepalen en betalen 

(zoals de bijgevoegde figuren illustreren). Daar komt nog bij dat de inkomensstroom vanuit het Rijk als 

instabiel en onvoorspelbaar wordt ervaren.

De Commissie Rinnooy Kan heeft op verzoek van de VNG voorstellen gedaan om meer financiële 

ruimte (flexibiliteit) voor gemeenten te creëren. Het rapport Bepalen betekent betalen doet daarvoor 

voorstellen: meer ruimte voor belastingen, investeringen, binnen de financiële verhoudingen en door 

het verleggen van geldstromen. 

Hoe versterken we de lokale democratie met betere financiële arrangementen?
In de bijeenkomsten staat de vraag centraal hoe we de lokale democratie kunnen versterken en on-

dersteunen d.m.v. betere financiële arrangementen. Wat vindt u het belangrijkst, aan welke ijkpunten 

moet worden voldaan?

Figuur 1: Van alle overheidsbestedingen komt meer dan een kwart voor rekening van gemeenten.  

(Bron: https://vng.nl/files/vng/20150108-gemeenten-in-perspectief.pdf)

Figuur 2: Slechts een klein deel van de belasting- en premieopbrengst gaat naar gemeenten 

(Bron: rapport Adviescommissie Financiële ruimte voor gemeenten)
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Figuur 3: Fluctuaties in het gemeentefonds (bron: https://vng.nl/files/vng/brieven/2015/20150923_leden-

brief_vng-reactie-op-de-rijksbegroting-2016.pdf) 

Figuur 4: Groei AU 2014-2019 Nominaal, groei van jaar tot jaar (in mln euro’s)
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