Samen voor een krachtige uitvoering
VNG AGENDA: VERANTWOORDING EN VOORUITBLIK

Inleiding
Ontwikkelingen in de samenleving, de decentralisatie van overheidstaken én bezuinigingen vragen van
u een andere manier van werken. De relatie overheid en samenleving verandert fundamenteel. Samenwerking is cruciaal: binnen de VNG-organisatie, tussen gemeenten maar vooral met maatschappelijke
organisaties, inwoners en bedrijven. Met hen bent op zoek u naar nieuwe oplossingen die aansluiten
op maatschappelijk initiatieven. Bij deze ontdekkingsreis is de VNG uw partner, zichtbaar en resultaatgericht.
De nieuwe ontwikkelingen stellen forse eisen aan de uitvoeringskracht van gemeenten. De VNG ondersteunt u om die uitvoeringskracht te versterken. Daarbij werken we nauw samen met KING en de
andere VNG-organisaties, gemeentelijke netwerken en beroepsverenigingen. Door de uitvoeringspraktijk centraal te zetten in alle activiteiten, winnen gezamenlijke inspanningen aan kracht en belang. Bijvoorbeeld door die praktijk landelijk zichtbaar te maken: zo wordt duidelijk wat u van het Rijk nodig
heeft om uw taken waar te maken.
Samen met u hebben we de uitdagingen van gemeenten benoemd als de VNG Agenda:
• De decentralisaties in het sociaal domein realiseren vanuit burgerperspectief.
• Financieel gezond blijven/worden in tijden van bezuinigingen en afwaardering van gronden.
• Tot stand brengen - en nadenken over - de beste vormen van samenwerking.
• De doorstroom op de woningmarkt een impuls geven.
In deze brochure leest u wat we hebben gedaan en wat we nog gaan doen om u te ondersteunen deze
uitdagingen tot een succes te maken. Uw kennis en ervaring worden daarbij optimaal benut, zodat we
gezamenlijk de kracht van de uitvoering een stevige impuls kunnen geven!

‘Mijn overtuiging is, dat waar de samenleving met grote snelheid verandert,
de gemeenten en daarmee de VNG niet kunnen achterblijven. Ons bestaansrecht hangt daarvan af. Onze organisatie moet zich continu aanpassen aan de
omgeving en de eisen die de leden aan ons stellen.’
Jantine Kriens, Voorzitter DR VNG
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Onze uitgangspunten
We kiezen nadrukkelijk voor een aanpak die gebaseerd is op draagvlak, dialoog en co-creatie.
Samen met u, maatschappelijke organisaties en andere partijen worden antwoorden gezocht en
gevonden.
Voor de strategische thema’s van de VNG Agenda betekent dit:
• De stem van gemeenten is blijvend hoorbaar voor het kabinet, vanuit de uitvoeringspraktijk.
• Gemeenten kunnen via de VNG signalen geven aan de wetgever over de effecten van het beleid.
• Gemeenten worden ondersteund met goede handreikingen, modelverordeningen en andere instrumenten om nieuwe wet- en regelgeving in de praktijk te brengen, in aansluiting op behoeften.
• Gemeenten wisselen ideeën en werkwijzen met elkaar uit, leren van elkaar en weten elkaar te vinden, gefaciliteerd en ondersteund door de VNG.
• Gemeenten helpen elkaar of worden geholpen bij weloverwogen keuzes in de wijze waarop zij willen sturen op ontwikkelingen.
• De VNG houdt gemeenten geïnformeerd en betrokken via de website,
• schriftelijke en digitale media en bijeenkomsten.

Terugblik
Om u een idee te geven van wat we samen kunnen, hieronder een selectie van diensten, producten en
activiteiten die de VNG het afgelopen jaar heeft verricht, met uw inbreng en hulp.

Programma Slim Samenwerken
• Uitwisseling van kennis en ervaring, ondersteuning op maat en ontwikkeling van nieuwe inzichten
en vaardigheden op samenwerkingsvraagstukken zoals opdrachtgeverschap, juridische vormen,
draagvlakverwerving en regionale samenwerking. Dit voor specifieke doelgroepen, op uiteenlopende thema’s (water, woningmarkt, sociaal domein) en aan de hand van verschillende werkvormen
(bustours, regiobijeenkomsten, leerkringen of intervisietrajecten)
• Actieve verspreiding van gemeentelijke praktijkvoorbeelden waar samenwerking een rol in speelt
via publicaties, internet en bijeenkomsten.
• Bovenstaande activiteiten hebben wij daarnaast op een intensieve wijze toegespitst op de samenwerking in het sociale domein. Slim Samenwerken heeft een beeld van de samenwerking in dit
domein samengesteld, dat mede gebruikt is in de belangenbehartiging om een verdere opschaling
van gemeenten te voorkomen.

Programma Woningmarkt
• De aanbevelingen van de commissie Dekker (over de relatie gemeenten en corporaties) zijn met succes ingezet in de lobby richting BZK. In de aankomende wijziging van de Woningwet is de positionering van gemeenten ten opzichte van woningcorporaties goed belegd.
• Succesvolle lobby tegen de verplichte juridische scheiding van de corporaties in een mét en zonder
staatssteun gefinancierd deel. Hiermee blijft het mogelijk dat corporaties breed kunnen investeren
in herstructurering van wijken en krimpgebieden.
• Ingestemd met de aanbevelingen van de commissie Vermeulen over de gemeentelijke achtervangpositie binnen het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
• Uitgebreide inbreng geleverd voor de plenaire behandeling van de rapportage van de Tweede Kamercommissie Huizenprijzen. Als onderdeel van onze inbreng in het traject tot Omgevingswet is het
grondbeleid als een van onze aandachtpunten gepresenteerd.
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Programma Financiële Agenda
• Onderzoek COELO ‘gemeenten in perspectief’. Het onderzoek geeft inzicht in de (relatieve) omvang
van gemeenten, de economische importantie en geeft een vooruitblik op de gemeentelijke inkomsten en uitgaven (2013-2017). Uit dit onderzoek blijkt dat de gemeentelijke uitgaven onder druk
staan dat gemeenten maar heel beperkt mogelijkheden hebben om zelf hun beleid vorm te geven.
• Sessies kennisuitwisseling ‘innovatief bezuinigen’. Aan de bijeenkomsten namen 69 gemeenten
deel, gemeente Deurne won de Pecuniaprijs. Proef met de houdbaarheidstest gemeentefinanciën.
De test blijkt goed te werken. In oktober stellen we het instrument beschikbaar op de website van
de VNG, inclusief een handreiking.

Programma Jeugd
• Wetstraject: Lobby richting de Tweede Kamer In nauw overleg met de achterban. Petitie aangeboden aan de vaste commissie met aandachtspunten en voorbeelden uit de praktijk.
• Dit heeft geresulteerd in een wet die een meerderheid heeft behaald in de Tweede Kamer en
waarschijnlijk ook in de Eerste Kamer kan rekenen op een meerderheid. Belangrijk is dat het stelsel
integraal naar de gemeenten wordt overgeheveld, inclusief de j-GGZ, er geen uitstel komt van de
invoeringsdatum en dat er helderheid is over de budgetten.
• Het Transitiebureau Jeugd hield op 7 oktober het Voor de Jeugdfestival. Werd positief ontvangen
en heeft geleid tot veel inzicht en enthousiasme over de transitie en transformatie. Alle beschikbare
documenten zijn te vinden op www.voordejeugdfestival.nl
• Als onderdeel van het ondersteuningsprogramma van het Transitiebureau een speciaal team in het
leven geroepen voor assistentie bij de Regionale Transitiearrangementen.
• Gemeenten ondersteund bij de implementatie van de jeugdhulp door de oprichting van een helpdesk, publicatie van veelgestelde vragen op www.voordejeugd.nl, transitiemanagersdagen georganiseerd en de regio’s bezocht om te praten over de voortgang en het ophalen van aandachtspunten.
Deze aanpak heeft gezorgd voor een impuls bij het denken over en uitwerking van de transitie op
regionaal en lokaal niveau.
• Ondersteuning (samen met het Transitiebureau) van breed samengesteld werkgroepen die voor de
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transitie belangrijke thema’s uitwerken. Voorbeelden van thema’s zijn kwaliteit, toezicht, jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd met een beperking en j-GGZ. Verschillende gemeenten
participeren in de werkgroepen. Kijk voor de gezamenlijke werkagenda van de Werkgroepen Jeugd
op www.voordejeugd.nl.
• 15 handreikingen en 10 factsheets, zes bijeenkomsten, meer dan 500 raadsleden in hun eigen gemeente bijgepraat over de decentralisatie van de Jeugdzorg.

Passend onderwijs
• Handreiking ‘De verbinding: passend onderwijs en zorg voor jeugd’. (De handreiking krijgt regelmatig een digitale update.)
• ‘Modelprocedure OOGO passend onderwijs’.
• Landelijke Geschillencommissie in het leven geroepen voor geschillenkwesties tussen onderwijs en
gemeenten betreffende het ondersteuningsplan.
• Voorloperaanpak ‘Passend Onderwijs en gemeenten’ geëffectueerd door een viertal kennis- en
praktijknetwerken van het NJI. Bijeenkomsten rond vier ontwikkelthema’s. De opbrengsten worden
meegenomen bij de update en uitbreiding van de handreiking ‘De verbinding: passend onderwijs
en zorg voor jeugd’. Op dit moment vindt nog een kennispraktijknetwerk plaats over het thema
‘arbeidsmarkttoeleiding’.
• Afzonderlijke bijeenkomsten/clinics door de VNG en de sectorraden om de samenwerking onderwijsgemeenten te stimuleren. In het voorjaar van 2013 hebben de VNG, PO-raad en VO-raad 13 gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd, verspreid over het land.
• Trainingen voor gemeenten. (Inhoudelijke voorbereiding en afstemming met de PO-Raad en de VORaad).
• Regionale bestuurlijke ronde tafels, ook wel voorbereidend of verkennend OOGO genoemd.
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Programma Werk
• Intensief overleg met het ministerie van SZW over de Participatiewet, de Werkkamer en de samenwerking op de Werkpleinen. Bestuurlijk reactie over de conceptwet, vooral op de onderdelen loondispensatie, bezuinigingen op de Wsw en de financiële effecten voor gemeenten en het quotum.
Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De lobby richting
kabinet en Tweede Kamer wordt voortdurend afgestemd met G4 en G32. Daarbij spelen de financiële aspecten voor gemeenten en maatschappelijke effecten een belangrijke rol.
• Ingezet op een nieuw ondersteuningsprogramma voor gemeenten, gefinancierd door SZW, onder
voorzitterschap van VNG. Dat programma moet ook goed gaan schakelen met de Transitiebureaus
van Jeugd en Wmo, op onderdelen waar dat voor gemeenten logistiek en inhoudelijk voordeel
oplevert. Het ondersteuningsprogramma is nog niet operationeel.
• Het sociaal akkoord heeft grote impact op de Participatiewet. Het instrument loondispensatie wordt
vervangen door loonkostensubsidie, de doelgroep van gemeenten wordt uitbreid met herkeurde
Wajongeren en het quotum is van de baan. Wel willen dat sociale partners in de 35 arbeidsmarktregio’s hun verantwoordelijkheid nemen in de zogenaamde werkbedrijven, organisaties die de
re-integratie van arbeidsgehandicapten op zich nemen. Werkgevers willen op vrijwillige basis plekken voor arbeidsgehandicapten ter beschikking stellen. Een en ander moet in overleg tussen VNG,
sociale partners en kabinet uitgewerkt worden in de Werkkamer. De beoogde invoeringsdatum van
de Participatiewet (en de bijbehorende bezuinigingen) is 1 januari 2015.

Programma Wmo/AWBZ
• Ambtelijk overleg met het ministerie van VWS over de hoofdlijnenbrief Hervorming Langdurige
Zorg en het wetsvoorstel Wmo. Onderwerpen betroffen kwaliteitsbeleid, het compensatiebeginsel,
de positie van cliënt, het ‘keukentafel-proces’, keuzevrijheid en PGB, financiële vormgeving en planning/overgang. Teksten aangeleverd voor onderwerpen als kwaliteit, toezicht, PGB en positie cliënt.
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• Rond het verschijnen van het zorgakkoord en de hoofdlijnenbrief gesprekken met Tweede Kamerleden, cliëntenorganisaties, aanbieders en verzekeraars. Reacties op beide stukken via website en een
mail aan Tweede Kamerleden.
• Kern van onze reactie: de verzachting van de bezuinigingen wordt toegejuicht, maar er staat nog
een aanzienlijke bezuinigingsopgave, waarvan de beleidsuitgangspunten nog niet duidelijk zijn,
voor gemeenten is het nog niet duidelijk of ze ook voldoende instrumenten krijgen om bezuinigingen op een zorgvuldige manier door te voeren. De VNG nam op 16 mei deel aan een hoorzitting
van de Tweede Kamer over de brief Hervorming Langdurige Zorg
• Bestuurlijk overleg met staatssecretaris Van Rijn (VWS). Op bestuurlijk niveau overleg met de gezamenlijke cliëntenorganisaties over een gezamenlijk standpunt over PGB, compensatiebeginsel en
inclusief beleid.
• Diverse expertisebijeenkomsten, lobbybijeenkomsten en bestuurdersbijeenkomsten over de decentralisatie van AWBZ-taken of over specifieke aspecten daarvan zoals over de herziening van de
compensatieplicht in de Wmo.
• Regelmatig afstemming met de G4 en de G32 over de inhoudelijke gesprekken met VWS, de inzet in
het Transitiebureau en de lobbyactiviteiten.
• De VNG werkt samen met VWS in het Transitiebureau Wmo voor de ondersteuning van gemeenten
en aanbieders. Door de discussie rond de persoonlijke verzorging zijn de activiteiten voor de ondersteuning van gemeenten medio 2013 grotendeels stilgevallen. Er wordt nog wel gewerkt wordt aan
onder meer gegevensuitwisseling en de nieuwe modelverordening Wmo.

Decentralisaties: samenhang
• Vooral geïnvesteerd in professionaliseringstrajecten voor transitiemanagers bij gemeenten en raadsleden (Raad op Zaterdag en Masterclasses). Hierbij nauw aansluiting gezocht bij de uitvoeringspraktijk en de wetenschap.
• Met de Transitiebureaus meer dan 75 regionale bijeenkomsten georganiseerd.
• Bij het kabinet aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de (financiële) risico’s en kansen bij de decentralisaties in het sociaal domein. Mede dankzij een motie die is aangenomen in de
Tweede Kamer is het Centraal Planbureau gevraagd om dit onderzoek gestalte te geven. Het CPB is
gevraagd om:
a Op hoofdlijnen te inventariseren of zich financiële risico’s en kansen voordoen als de financiële
en beleidsmatige informatie betreffende de drie decentralisaties integraal wordt bezien.
b Te identificeren met welke (beleids)instrumenten deze eventuele risico’s binnen de Participatiewet, de Jeugdwet en de gewijzigde Wmo in de uitvoering kunnen worden beperkt of weggenomen, dan wel aan te geven hoe de eventuele financiële kansen gemaximaliseerd kunnen worden.
De eerste resultaten werden eind augustus bekend, de VNG heeft gevraagd om uitwerking.

Decentralisaties: informatiebeleid
• Nauw betrokken bij de informatieprojecten bij de decentralisaties Jeugd en Wmo. Het belangrijkste
onderdeel van deze projecten is het uitvoeren van een ordentelijke eenmalige overdracht van cliëntgegevens vanuit de huidige stelsels naar de gemeenten.
• Programma opgesteld om gemeenten te ondersteunen met de aanschaf van ICT-systemen voor een
effectieve uitrol van ‘een gezin, een plan’.
• Gemeenten door middel van de Vektis-cijfers vroegtijdig geïnformeerd over volumes en zorggebruik.
• Bijeenkomsten over informatiebeleid georganiseerd.
• Traject VISD (Verkenning Informatievoorziening Sociaal domein) afgerond. We zijn bezig met de
voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming en de communicatie over de eerste resultaten.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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Korte vooruitblik
De zes thema’s van de VNG Agenda staan ook in 2014 centraal. Vanuit de uitvoeringspraktijk geven
we vorm aan de netwerkfunctie en de belangenbehartiging. Samen met u, op basis van uw ideeën,
inbreng en vraag naar ondersteuning en met een heldere verantwoording over werkzaamheden en
behaalde resultaten.
Voor een actueel overzicht van alle activiteiten, producten en diensten kunt u kijken op de website
van VNG, www.vng.nl.
Hieronder de directe links naar alle informatie rond de VNG Agenda:
• www.vng.nl/samenwerken
• www.vng.nl/woningmarkt
• www.vng.nl/financien
• www.vng.nl/decentralisaties
Verder krijgt de wetenschapsfunctie een plaats. In deze tijd is het van cruciaal belang dat wetenschap,
beleid en uitvoeringspraktijk hand in hand gaan en elkaar voortdurend voeden om te komen tot oplossingen, resultaten en soms ook vernieuwingen. In de wetenschapsfunctie speelt de denktank met het
curatorium (met Job Cohen als voorzitter) en de commissie Jaarbericht een fundamentele rol.
Naar aanleiding van de adviezen van de commissie Governance versterken we in 2014 de bestuurlijke
organisatie van de VNG. Het gaat daarbij om concrete verbeteringen op het punt van:
• uw betrokkenheid als lid bij het werk van de VNG
• de werving en selectie van kandidaten voor VNG-bestuur en commissies
• de werkwijze van de vernieuwde VNG-governance
• uw betrokkenheid als lid bij het werk van bestuur en commissies, de beoordeling van het functioneren van leden van bestuur en commissies, en de samenstelling en werkwijze van bestuurlijke
delegaties
Tot slot zetten we in op een goede beeldvorming rondom gemeenten, in samenwerking met andere
gemeentelijke netwerken.
Samen op weg naar antwoorden!
Uw inzet en betrokkenheid zijn essentieel. In de commissies, digitale community ‘s, expertteams, het
VISDtraject, het delen van praktijkervaringen etc.
Heeft u zelf goede ideeën of tools die bruikbaar zijn voor anderen? Heeft u een collega die in een
kennisatelier mee kan werken aan een concrete oplossing? Misschien heeft u een concrete vraag over
de belangenbehartiging, de platformfunctie of dienstverlening? Laat het ons weten, mail ons via:
informatiecentrum@vng.nl
Uw inbreng stellen we zeer op prijs!
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