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Thema: samenwerken  

 

Dames en heren, 

 

Welkom. Het is goed om elkaar hier weer te treffen. Welkom aan onze leden, onze medewerkers, 

maar ook onze partners. Partners op de verschillende ministeries, bij de collega’s van IPO en van de 

Unie van Waterschappen, partners in de wetenschap en bij tal van maatschappelijke organisaties. Fijn 

dat u er bent! 

 

Ik hoop dat u aardige feestdagen heeft gehad, samen met de mensen die voor u belangrijk zijn en dat 

u het nieuwe jaar fris en fruitig begonnen bent. 

 

Ik hoop ook dat u met interesse geluisterd heeft naar de lezing die we zojuist kregen van Professor 

Paul ’t Hart over ‘Succesvol lokaal bestuur’. Ik heb in ieder geval veel gehoord dat me aansprak. Hij 

wijst terecht op de flinke maatschappelijke opgaven waar we met zijn allen voor staan. Vluchtelingen, 

arbeidsmigratie, huiselijk geweld, multiprobleemgezinnen waar kinderen soms opgroeien met een 

taalachterstand of met een tekort aan aandacht en zorg, maar ook klimaatadaptatie en 

energietransitie. Ik heb geen aanleg voor somberen maar het is een flinke lijst, en iedereen hier 

aanwezig weet dat het geen uitputtende opsomming is. Iedereen legt binnen de lijst ook weer andere 

accenten en prioriteiten, gebaseerd op de eigen rol of taak. Dat is begrijpelijk bij zo’n grote variëteit 

aan opgaven en het is ook functioneel als we ons toeleggen op de zaken die direct in onze 

invloedsfeer en verantwoordelijkheid liggen.  

 

Maar dat mag er niet toe leiden dat we ons ‘terugtrekken’ op ons eigen domein, in onze eigen 

portefeuille. Of, nog erger, tijd en energie gaan steken in territoriumstrijd en machtspolitiek ten koste 

van onze inwoners. We moeten het uiteindelijk samen doen. Samen binnen de VNG. En samen mét 

de VNG. Het lijkt me dat de conclusie na het verhaal van Paul ’t Hart is dat alleen werkelijk ‘waardevol 

bestuur’ mogelijk is als we samen werken. Voor gemeenten ziet hij een duidelijke rol bij het 

regisseren, aanjagen en coproduceren van deze samenwerking. Ik denk dat hij hierin gelijk heeft en ik 

dank hem voor deze aansporing aan ons allen.  

 



Dames en heren, 

 

‘Gemeenten: knooppunt in de samenleving.’ 

Dat is de titel van onze ‘uitnodiging aan het nieuwe kabinet’. 

2017 zal, in ieder geval de komende maanden in het teken staan van éérst de verkiezingen, dán de 

formatie en dán het aantreden van een nieuw kabinet. Veel onzekerheden, veel variabelen en, ná 15 

maart wellicht ook veel varianten voor een uitkomst. Maar één ding is zeker: er zal samengewerkt 

moeten worden. Samengewerkt door partijen ín een kabinet en samengewerkt door partijen mét het 

kabinet. 

Onze ‘uitnodiging’ geeft aan dat de gemeenten, álle 388 gemeenten, klaar staan om die 

samenwerking aan te gaan. 

 

Hoe weet ik dat?  

 

Ik heb het gezien en ik heb het gehoord. Afgelopen jaar ben ik op veel plekken in het land geweest. 

Daar heb ik het enthousiasme gezien waarmee gewerkt wordt. In Deventer was ik bij de uitreiking van 

de vrijwilligersprijzen met een zaal vol enthousiaste vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten 

voor de buurt en gemeenschap. Als juryvoorzitter van de overheidsorganisatie van het jaar heb ik een 

prijs mogen uitreiken aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, met name vanwege de innovatieve 

werkwijze en permanente ontwikkeling in een complexe omgeving.  

Ik zie betrokkenheid, creativiteit en verscheidenheid.  

Dat is er over de hele linie maar voor onze ‘uitnodiging aan het nieuwe kabinet’ wil ik het toespitsen op 

vier punten. 

 

Veel gemeenten hebben de nieuwe taken als gevolg van de decentralisatie van het sociale domein 

voortvarend opgepakt. Daarbij is de manier waarop het Rijk deze taken eerder uitvoerde wel het 

startpunt maar niet altijd de ‘norm’. Reden van de decentralisaties was immers dat gemeenten, als 

‘knooppunt in de samenleving’, dichter bij de eigen burger, méér maatwerk kunnen leveren en dat 

zij door de ontschotting van budgetten ook béter kunnen aansluiten bij de lokale of regionale 

bijzonderheden. 

Aan de diversiteit die dit oplevert moeten alle betrokken partijen wennen. Maar ik zie nu, na krap 2 jaar 

overgang naar deze nieuwe manier van werken, wél een duidelijke ambitie bij de gemeenten om op 

dit pad verder te gaan. Daarnaast wordt er in veel gemeenten goed samengewerkt om integrale, 

inclusieve opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar mogelijk te maken in zogenaamde 

Integrale Kindcentra. Want een belangrijke voorwaarde om iederéén mee te laten doen is zo jong 

mogelijk beginnen en zo min mogelijk verkokering met risicovolle ‘overdrachten’ tussen systemen en 

voorzieningen. 

 

Samenwerken doen we in gemeenten niet alleen met bijvoorbeeld schoolbesturen en zorgaanbieders. 

Als je knooppunt bent of wilt zijn in de samenleving, dan werk je ook samen met de eigen 

inwoners. Veel gemeenten zijn bezig te experimenteren met nieuwe lokale democratie. Je ziet dat het 

op plaatselijke schaal wél mogelijk is dat mensen zich verbonden voelen en zich gehoord weten. Zo 

ontstaat bij de burgers zeggenschap over de eigen leefwereld binnen en naast de formele lokale 

democratische structuur. Zo vindt er ook een verdieping en versterking plaats van het samenspel 

tussen de samenleving en het lokaal bestuur. Hierbij wil ik graag opnieuw een lans breken voor de 

lokale politieke partijen, die er vaak beter in slagen dan de ‘gevestigde’ landelijke partijen om met de 

inwoners in gesprek te gaan en hen bij het democratische proces te betrekken. Het onderscheid in de 



financiering dat er bestaat tussen deze lokale politieke partijen en de landelijke is dan ook niet meer 

van deze tijd en moet gelijkgetrokken worden. 

 

Voor het omzetten van de plánnen voor klimaatadaptatie, energietransitie en de circulaire economie in 

echte projecten werken de gemeenten samen met de provincies en met de waterschappen. De 

gezamenlijke Investeringsagenda van IPO, Unie van Waterschappen en VNG is misschien wel het 

meest concrete aanbod aan het nieuwe kabinet. Wij zoeken nadrukkelijk de verbinding met de 

Rijksoverheid, maar wij leggen de komende jaren onze budgetten bij elkaar en gaan alvast aan de 

slag. De klimaatverandering leidt sneller dan verwacht tot extreme regenbuien en daaropvolgende 

problematische afvoer van grote hoeveelheden water. Daarop moet de buitenruimte worden ingericht. 

De nieuwe energiebronnen die binnen enkele decennia dominant zijn vragen om een geheel andere 

infrastructuur en ruimtelijke ordening in nieuwe en bestaande wijken. De gemeenten, als knooppunt 

in de samenleving, pakken de fysieke ruimte aan met een blik op veiligheid van onze burgers en de 

toekomstbestendigheid van onze regionale economie en versnellen zo, in de praktijk van alle dag, de 

realisatie van de nationale en internationale klimaatagenda. Wij vragen dan ook aan het nieuwe 

kabinet om naast onze gezamenlijke lokale en regionale budgetten ook zelf geld vrij te maken. 

 

Voor een goede samenwerking tussen gemeenten onderling en van de gemeenten met allerlei andere 

belangrijke partners is het van belang dat gemeenten ook zélf een solide partner zijn. Naast visie en 

betrokkenheid is hier, het is niet anders, een stabiele begroting voor nodig. Want: wie wil er nou 

samenwerken met een partner die soms noodgedwongen ingrepen moet doen omdat de inkomsten 

weer eens éénzijdig zijn gekort, zonder dat daar een reële vermindering van verantwoordelijkheden 

tegenover staat?  

 

Gemeenten zijn bereid en in staat om hun rol als knooppunt in de samenleving te spelen maar 

daarvoor is stabiliteit in de inkomsten en de uitgaven een randvoorwaarde. Daarvoor moeten er 

langjarige afspraken komen die de gemeenten in staat stellen lokaal beleid te voeren waar inwoners 

en samenwerkingspartners op kunnen rekenen. Vanzelfsprekend hoort de opschalingskorting – die 

ooit als pure bezuinigingsmaatregel is ingevoerd, zónder dat het erbij aangekondigde nationale beleid 

is ingevoerd – en de apparaatskorting hier niét bij. Het verruimen van het lokale belastinggebied zou, 

onder randvoorwaarden, bespreekbaar moeten zijn om financiële armslag te scheppen voor de steeds 

toenemende maatschappelijke opgaven waar de gemeente de eerst verantwoordelijke overheid voor 

is. 

 

Om de rol van de gemeente, als knooppunt in de samenleving, nog beter te ondersteunen wordt er 

ook hier in huis gewerkt aan een nieuwe VNG-organisatie. Door een meer strategische positionering 

worden de leden gefaciliteerd om hun rol te pakken en om nog beter met elkaar en met andere 

partners samen te werken. Zo komen we steeds dichter bij het ‘werkelijk waardevolle – en daarmee 

succesvolle - lokale bestuur’ dat Paul ‘t Hart ons vanmiddag als stip op de horizon heeft laten zien. 

 

Dames en heren,  

 

Onze ‘uitnodiging aan het nieuwe kabinet’ is eigenlijk een uitnodiging aan ons allemaal. Er gaat, ook 

komend jaar, weer veel veranderen. We leven nu eenmaal in dynamische tijden. Laten we niet al onze 

energie steken in krampachtig vasthouden aan wat er was, maar aan kansen herkennen en 

veránderingen omzetten in verbéteringen. En laten we dat sámen doen. 


