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Samenvatting

Geachte burgemeesters en gemeenteraadsleden,

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. starten in veel gemeenten de

collegeonderhandelingen. U bereidt zich daarmee voor op een bestuursperiode die de gemeente

voor grote uitdagingen zal stellen. Als collectief van alle gemeenten biedt de VNG u de

mogelijkheid om dat samen te doen. De VNG heeft de informatie die voor u van belang kan zijn

bij de collegeonderhandelingen in thema’s ondergebracht. Deze is te vinden op een speciaal

daarvoor ingerichte pagina: www.vng.nl/benw.

Deze pagina is nieuw en is allereerst erop gericht om u en uw collega’s te ondersteunen bij de

collegeonderhandelingen. Ook is de pagina bedoeld om u op de hoogte te houden van

belangrijke ontwikkelingen op uw eigen portefeuille en relevante maatschappelijke onderwerpen.

http://www.vng.nl/benw
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Geachte burgemeesters en gemeenteraadsleden,

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. starten in veel gemeenten de

collegeonderhandelingen. U bereidt zich daarmee voor op een bestuursperiode die de gemeente

voor grote uitdagingen zal stellen. Als collectief van alle gemeenten biedt de VNG u de

mogelijkheid om dat samen te doen. De VNG heeft de informatie die voor u van belang kan zijn

bij de collegeonderhandelingen in thema’s ondergebracht. Deze is te vinden op een speciaal

daarvoor ingerichte pagina: www.vng.nl/benw.

Deze pagina is nieuw en erop gericht om u en uw collega’s te ondersteunen bij de komende

collegeonderhandelingen, maar ook om na de onderhandelingen met name het college van B&W

op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen en daar waar mogelijk te ondersteunen op

de eigen portefeuille. Deze ledenbrief is een start voor de collegeonderhandelingen. De komende

weken volgt nog een laatste brief ter ondersteuning van dit proces.

We vullen de informatie op www.vng.nl/benw regelmatig aan met thema’s en onderwerpen die

voor het college interessant zijn.

De informatie op de hierboven genoemde site is dus ook nuttig voor nieuwe wethouders die na

hun benoeming zo snel mogelijk aan de slag willen.

Voor raadsleden is er eveneens een speciale startpagina: www.vng.nl/raadsleden, met informatie

voor deze doelgroep.

http://www.vng.nl/benw
http://www.vng.nl/benw
http://www.vng.nl/raadsleden
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Thema’s en onderwerpen

Op www.vng.nl/benw treft u in de vorm van “Wegwijzers” digitale informatie aan over onder meer

de volgende thema’s en onderwerpen:

Sociaal Domein

Tot 1 januari 2015 heeft u de tijd om voorbereidingen te treffen voor de nieuwe taken op het

gebied van Jeugd, AWBZ en de Participatiewet. De VNG ondersteunt u hierbij samen met KING.

Hier treft u relevantie informatie aan over de decentralisaties. Het onderdeel Jeugd beschrijft het

transitiejaar 2014 dat in het teken staat van zorginkoop, de inrichting van de toegang tot hulp, een

bijbehorende organisatiestructuur en goede communicatie met alle betrokkenen. Eveneens treft u

soortgelijke informatie over de AWBZ en de Participatiewet aan.

Gemeentebegroting en jaarstukken

De gemeentebegroting is het document waarin de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en

inkomsten bij elkaar worden gebracht. Het sluitend krijgen van de begroting zeker in deze tijd van

dalende inkomsten en nieuwe taken, is geen eenvoudige opgave. Dan spelen vragen een rol als:

Hoe kunnen verliezen op de grondexploitatie worden opgevangen? Hoe pakken we als

gemeenten de decentralisaties in het sociaal domein op? Wat blijft er dan nog over aan

investeringsruimte? Ook het aangekondigde onderhoud van het gemeentefonds speelt een rol.

Hierbij zullen er zowel gemeenten zijn die erop vooruit gaan als gemeenten die erop achteruit

gaan.

Als college is het uw taak om uit te voeren wat in de gemeentebegroting staat. Vervolgens

verantwoordt u zich aan de raad over de realisatie van de gemeentebegroting, dit doet u aan de

hand van de jaarstukken. Als u doorklikt naar deze tekst krijgt u een inkijk hoe de

begrotingscyclus eruit ziet en hoe de begroting is opgebouwd.

Europese kansen voor uw gemeente

Wat zijn uw gemeentelijke prioriteiten? Staan er projecten op stapel die uw gemeente een grote

werkgelegenheidsimpuls moeten geven? Of misschien een proefproject dat de duurzaamheid en

energie-efficiëntie van uw gemeente sterk verbetert? Wellicht een verbetering van uw Natura

2000 gebied of de innovatiekracht van uw lokale kennisinstellingen of industrie en MKB?

Denkt u bij de ontwikkeling van dit soort projecten eens aan Europese cofinanciering. U kunt uw

gemeentelijke begroting hierdoor effectiever inzetten voor uw prioriteiten. Een bijkomstig voordeel

is dat de projecten meestal kwalitatief beter zijn, er meer draagvlak binnen en buiten uw

gemeentelijke organisatie voor is en de zichtbaarheid in de regio en vaak zelfs in Europa groter is.

Wanneer het gaat om samenwerkingsprojecten profiteert u daarbij ook van de kennis van de

andere partners. Hier vindt u nadere informatie die interessant kan zijn bij het maken van

http://www.vng.nl/benw
https://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-sociaal-domein
https://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-financien-en-economie/wegwijzer-gemeentebegroting-en-jaarstukken
https://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-europa
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het collegeprogramma en/of het opstellen van de begroting over bijvoorbeeld Europese

financiering en cofinanciering.

Rechtspositie van wethouders

U bent gevraagd om wethouder te worden, of u bent het al. Maar hoe zit het nu met uw

rechtspositie? U bent geen werknemer van een gemeente. U heeft geen contract. Waar heeft u

dan recht op, en waar is het geregeld? Antwoord op deze vragen vindt u hier.

Informatieveiligheid

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het op orde hebben van hun informatieveiligheid. Deze

verantwoordelijkheid gaat verder dan de eigen organisatie en geldt voor de hele gemeentelijke

branche. Burgers en bedrijven, maar ook de ketenpartners, verwachten dat hun gegevens bij

gemeenten in veilige handen zijn. Op 29 november 2013 is tijdens de Algemene

Ledenvergadering van de VNG de resolutie “Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de

professionele gemeente” aangenomen. Van belang is om de volgende afspraken te kennen en

die in de onderhandelingen mee te nemen, namelijk dat: gemeenten informatieveiligheid in hun

collegeambities 2014-2018 opnemen en informatieveiligheid onderdeel wordt van één van de

portefeuilles van B&W.

De resolutie gaat verder in op de eigen verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid van

gemeenten.

Maatschappelijke initiatieven

Burgers worden steeds mondiger en hebben ideeën over wat ze met hun wijk of buurt zouden

willen doen. Ze starten allerlei initiatieven die iets bijdragen aan de samenleving. De wethouder

en/of college krijgt met deze maatschappelijke initiatieven te maken. Wat wordt er dan van hen

verwacht? En van ambtenaren? Hier vindt u een aantal tips.

Woningmarkt

Woningcorporaties en marktpartijen hebben het moeilijk, bouwplannen gaan niet door en veel

gemeenten moeten grote bedragen afboeken op plotseling verliesgevend geworden

grondexploitaties. Bij ‘Wonen’ gaat het niet alleen om het woningaanbod, maar ook om

leefbaarheid van buurten, de juiste voorzieningen in de buurt, woonruimteverdeling en huisvesting

van mensen die zorg nodig hebben.

Vragen die in de collegeonderhandelingen aan de orde kunnen komen zijn:

 Zijn uw grondexploitaties op orde of moeten nog maatregelen genomen worden?

 Heeft de gemeente een actuele woonvisie waarin uitgangspunten zijn opgenomen voor te

maken prestatieafspraken met de woningcorporatie(s)? Wonen en zorg is daarbij een

belangrijk thema.

 Wil de gemeente een aanpassing van de (regionale) huisvestingverordening

ontwikkelen?

https://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-rechtspositie/wegwijzer-rechtspositie-wethouders
https://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-burger-en-recht/wegwijzer-informatieveiligheid
https://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-burger-en-recht/wegwijzer-maatschappelijke-initiatieven


onderwerp informatie voor college-onderhandelingen datum <12 maart 2014> 04/04

Hier vindt u meer informatie over de woningmarkt en andere onderdelen van de fysieke

portefeuille.

Toekomstige ontwikkelingen

De VNG houdt u graag op de hoogte van allerlei toekomstige ontwikkelingen. Binnenkort kunt u

op onze site informatie vinden over:

- Het rapport van de commissie Stedelijk Perspectief, onder leiding van Wim Derksen, over

de belangrijke rol van steden in de Nederlandse economie

- Plan van aanpak lokaal energiebeleid als gevolg van het SER-akkoord

- Het onderhoud van het Gemeentefonds en de gevolgen daarvan

- VNG-visiedocument als input voor de collegeparagraaf veiligheid

- Brochure duurzame mobiliteit van de VNG in samenwerking met de KpVV

(Kennisplatform Verkeer en Vervoer)

- Een nieuw Reglement van Orde voor gemeenteraden en raadscommissies

- De Denktank en de commissie Jaarbericht

- Inspiratiekader van de VNG en Natuurmonumenten voor de natuur in de komende

periode

- Vormen van regionale samenwerking, samenwerking met publieke partners.

Wilt u over deze en andere zaken op de hoogte blijven, meld u dan aan voor een abonnement op

het weekoverzicht of volg ons op twitter. Uiteraard informeren wij u ook via onze ledenbrieven,

VNG-magazine, bijeenkomsten, handreikingen en andere kanalen.

Hoogachtend,

J. Kriens drs. C.J.G.M. de Vet

Voorzitter Directieraad Lid Directieraad

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven

https://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-fysieke-leefomgeving
http://www.vng.nl/

