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Geachte heer/mevrouw, 
 
Binnenkort behandelt u het voorstel tot wijziging van de wet gemeenschappelijke regeling (kamerstuk 
33597). Graag willen we u met deze brief op onze opvatting ten aanzien van dit voorstel wijzen. 
 
Sturing van gemeenten op taken 
In de publieke opinie wordt het beeld geschetst als zouden de decentralisaties regionaal vorm krijgen. 
De WGR wordt daarbij als hoofd- in plaats van als hulpstructuur neergezet. De 403 colleges zijn echter 
zelf lokaal verantwoordelijk en leggen rekenschap af aan hun gemeenteraden.  
 
Juist daarom is een belangrijk speerpunt van de VNG dat gemeenten en specifiek gemeenteraden de 
juiste sturingsinstrumenten hebben om zowel hun kaderstellende als controlerende rol op alle taken 
goed op te kunnen pakken. Daarbij gaat het zowel om taken die gemeenten zelfstandig uitvoeren, als 
om taken die via een organisatorische hulpconstructie als de Wgr door gemeenten gezamenlijk worden 
opgepakt. De VNG vindt dat in alle gevallen en dus ook in het verlengd lokaal bestuur de sturings- en 
verantwoordingsrelaties helder en eenduidig moet zijn. We gaan, in dialoog met gemeenten, gelieerde 
verenigingen en wetenschap, verkennen tot welke wijzigingen dit moet leiden en hoe daar praktische 
ondersteuning aan kan worden geboden. Sturing op hulpconstructies maakt daar onderdeel van uit.  
 
We vinden het belangrijk dat de Wgr voldoende kaders en mogelijkheden biedt aan gemeenteraden 
om  te kunnen sturen. Een heldere Wgr met duidelijke kaders en een transparante werkwijze bij 
verleng lokaal bestuur voorkomt discussies over democratische legitimatie, onbestuurbaarheid en 
gebrek aan invloed van raden op de begroting bij verlengd lokaal bestuur. 
 
Blij met wijzigingen 
De VNG is dan ook blij met de voorgestelde wijzigingen in het voorliggende wetsvoorstel wijziging Wet 
gemeenschappelijke regelingen. De wet gemeenschappelijke regeling was al langere tijd aan wijziging 
toe. We zijn dan ook verheugd dat er nu met dit wetsvoorstel in grote lijnen tegemoet gekomen wordt 
aan de wensen van gemeenten met betrekking tot  duidelijke sturing en verantwoording, praktische 
werkbare uitvoering en  vereenvoudiging van de wet. Een belangrijk element is dat de betrokkenheid 
en sturing van de raad op een gemeenschappelijke regeling verduidelijkt en versterkt wordt door het 
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oprekken van de termijnen die raden hebben om te reageren op de begroting van een 
gemeenschappelijke regeling. Ook het verruimen van de mogelijkheden van praktische samenwerking 
door onder andere enkele dualistische elementen toe te voegen en de introductie van een nieuwe 
juridische vorm helpt gemeenten een goede invulling te geven aan samenwerking op basis van de 
Wgr. Tot slot is Wgr grotendeels zelfstandig leesbaar geworden door bestaande bepalingen te 
herschrijven en het uitschrijven van de verwijzingen in de huidige Wgr naar de gemeentewet van voor 
2002. Kortom we zijn in grote lijnen tevreden met dit voorstel.  
 
Belangrijke aandachtspunten 
Voor gemeenten komt dit lang verwachte wetsvoorstel op een belangrijk moment gezien de 
decentralisaties en de samenwerkingsverbanden die gemeenten aangaan. We hebben een aantal 
opmerkingen en aandachtspunten die we hieronder verder uiteenzetten juist vanwege het belang van 
sturing zoals zojuist geschetst:.  

1. Termijnen begroting 
2. BTW compensatie 
3. Vervallen vangnetfunctie art 33 
4. Introductie nieuwe vorm 
5. Bekendmaking 

 
1. Termijnen begroting 

We zijn blij dat in het wetsvoorstel meer ruimte wordt gegeven aan raadsleden voor het bespreken van 
de jaarrekening en begroting. Dit is een essentiële voorwaarde om raadsleden beter te betrekken bij 
gemeenschappelijke regelingen. De verlenging van de termijn schept de mogelijkheid voor raden om 
kaders mee te geven bij de conceptbegroting ten tijde van de behandeling van de voorjaarsnota. 
Vervolgens is er ruimte om in een eventuele tweede behandeling een adequate zienswijze te geven op 
de begroting van de gemeenschappelijke regelingen. Hoewel we het voorliggende voorstel om van 6 
naar 8 weken te gaan een goede eerste stap vinden hadden we nog liever een verdere verlening van 
de termijn gezien, tot na de zomer.   
 

2. BTW compensatie 

We constateren dat gemeenten steeds vaker samenwerken teneinde taken op optimale wijze uit te 

voeren. Het kabinet stimuleert gemeenten daar ook in. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht, zoals 

bij de decentralisaties op het gebied van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De BTW blijkt 

daarbij te leiden tot extra kosten. Niet in alle gevallen is de BTW aftrekbaar of voorkomt het BTW-

compensatiefonds dat er BTW blijft hangen. De staatssecretaris van financiën heeft aangegeven dat  

dit binnen de huidige fiscale regelgeving onvermijdelijk is.  (brief van de staatssecretaris van Financiën 

aan de VNG van 12 juli 2013, kenmerk DGB/2013/2134) Er komt dan per saldo een geldstroom van 

gemeenten naar het Rijk op gang.  Hierdoor dreigen middelen te worden onttrokken aan bijvoorbeeld 

de jeugdzorg en andere gedecentraliseerde taken. Het kan niet zo zijn dat rijksbelastinginkomsten per 

saldo leiden tot extra kosten voor gemeenten bij taakoverheveling door het rijk. Om dit te voorkomen 

moeten de extra BTW-kosten worden gecompenseerd, dit kan conform de regels van artikel 2 van de 

Financiële-verhoudingswet. 

 

Daarnaast is het van belang om maximale duidelijkheid te creëren over de BTW-gevolgen van 
verschillende samenwerkingsvormen, teneinde samenwerking niet onnodig te belemmeren door een 
langdurige en kostbare zoektocht naar fiscale zekerheid.  
 

3. Vervallen van verwijzing naar gemeentewet van voor dualisering  

Het uitschrijven van de bepalingen uit de gemeentewet van voor 2002 en het moderniseren van 
enkele bepalingen verduidelijkt en vereenvoudigd de Wgr. Hierdoor is de Wgr geheel op 
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zichzelf leesbaar. Dit draagt bij aan duidelijkheid en transparantie in de inrichting en sturing van een 
gemeenschappelijke regeling. We zijn dan ook blij dat deze wijzigingen gemeenten kunnen helpen om 
op een adequatere manier samenwerking aan te gaan.  

 
4. Introductie nieuwe vorm 

De VNG is groot voorstander van de voorgestelde constructie “gemeenschappelijk orgaan met 
rechtspersoon” naast de bestaande vorm van het openbaar lichaam. Het biedt gemeenten 
ruimte om in een eenvoudige bestuurlijke structuur optimaal te kunnen samenwerken. We 
missen wel in deze vorm de mogelijkheid om ook uitvoeringstaken aan de 
gemeenschappelijke regeling over te dragen. De voorgestelde vorm gaat daarom wat ons 
betreft niet ver genoeg. Het strekt tot de aanbeveling om ook taken die in de uitvoeringssfeer 
liggen in een dergelijke constructie op te nemen. Te meer omdat gemeenten veel uitvoerende 
taken niet bestuurlijk complex willen inrichten met een AB en DB waar het gaat om slechts 
uitvoering te geven aan gemeentelijke taken. Bij uitvoeringstaken kan het gaan om het 
gezamenlijk innen van gemeentelijke belastingen en heffingen maar ook het verstrekken van 
AWBZ middelen of een gezamenlijke groenvoorziening zijn mogelijkheden. Het zou goed zijn 
wanneer de nieuwe variant gemeenschappelijk orgaan ook hiervoor beschikbaar is. 
 

5. Bekendmaking besluiten gemeenschappelijke regeling 

De wijziging van de Wgr is uitgesteld tot na 1 januari 2014. Daarmee is nu het huidige artikel 33 Wgr 
nog van toepassing. Op grond van dat artikel moet de bekendmaking van algemeen verbindende 
voorschriften (avv) nog plaatsvinden volgens de bepalingen van artikel 139 Gemeentewet (oud). 
Complicatie is dat de bekendmaking van besluiten van algemene strekking (zoals avv’s) conform 
artikel 3:42 Awb moet plaatsvinden. Dat mag elektronisch, mits in een van overheidswege uitgegeven 
blad. Het is niet duidelijk of de wetgever een eigen publicatieblad bedoelt. In elk geval kan het niet de 
Staatscourant zijn, omdat daarvan de inhoud is vastgesteld (artikel 11 Bekendmakingsbesluit). Maar 
ook een gemeenteblad is niet mogelijk, omdat gemeenten zonder wettelijke verplichting geen enkele 
reden hebben (en dus kunnen weigeren) om daarin besluiten van gemeenschappelijke regelingen op 
te nemen. 
Zoals bekend, hoeven elektronische publicatiebladen die geen gemeenteblad zijn, niet aan specifieke 
wettelijke kwaliteitseisen te voldoen. Gemeenschappelijke regelingen kunnen dus zonder bezwaar een 
eigen elektronisch publicatieblad uitgeven. Daarmee zouden zij hun avv's en hun besluiten op 
verschillende plaatsen moeten publiceren. Dat is geen gewenste ontwikkeling.  
 
Wij zien graag dat er voor gemeenschappelijke regelingen, nu en in de toekomst een eenvoudige en 
transparante wijze van bekendmaking geldt waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de structuur 
zoals deze voor gemeenten ook geldt. 
 
Conclusie 
We verzoeken u om bovenstaande punten te bespreken met de minister van BZK en vervolgens zo 
spoedig over te gaan tot besluitvorming over het voorstel.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
 
 
 
drs. C.J.G.M. de Vet 
Lid directieraad  
  




