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Samenvatting 

Tijdens de Algemene ledenvergadering in juni 2016 zijn besluiten genomen over hoe we vanaf 

2017 als vereniging willen omgaan met de aanpak van collectieve activiteiten. Dit is van belang 

omdat gemeenten steeds meer willen samenwerken op gebied van i-dienstverlening en de 

uitvoering van grootschalige medebewindstaken. Dat alles vraagt om eenduidige regie, 

spelregels, financiering en ondersteuning. 

 

Omdat de fondsbeheerders de financieringsroute via het gemeentefonds gaan afsluiten, moeten 

we ons bezinnen op een mogelijk vervolg. Het jaar 2017 is daarbij een overgangsjaar, in 2018 is 

geen financiering via het gemeentefonds meer mogelijk. Daardoor zijn we genoodzaakt 

alternatieven te vinden voor de financiering van activiteiten waarvan we eerder hebben besloten 

ze collectief aan te pakken.  

 

In de Buitengewone ALV leggen we voorstellen aan u voor inzake: 

- Toekomst uitvoering collectieve activiteiten 

- Financiering collectieve activiteiten 

- Doordecentralisatie naar gemeenten van taken sociaal domein  

- Uitwerking doordecentralisatie kindertelefoon, vertrouwenswerk en luisterend oor. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Tijdens de Algemene ledenvergadering in juni 2016 zijn besluiten genomen over hoe we vanaf 

2017 als vereniging willen omgaan met de aanpak van collectieve activiteiten. Dit is van belang 

omdat gemeenten steeds meer willen samenwerken op gebied van i-dienstverlening en de 

uitvoering van grootschalige medebewindstaken. De komende jaren willen we voortbouwen op de 

goede ervaringen met collectieve activiteiten, zoals de Informatiebeveiligingsdienst en het 

Gemeentelijke Gegevensknooppunt in het sociaal domein. Ook willen we verder gaan met 

innoveren en het benutten van schaarse expertise. We willen de kwaliteit van de gemeentelijke 

dienstverlening verbeteren, we willen de kosten op onze ICT-infrastructuur beperkt houden, 

standaarden centraal beheren en ons opdrachtgeverschap richting leveranciers versterken. Dit 

alles vraagt om eenduidige regie, spelregels, financiering en ondersteuning. 

 

Omdat de fondsbeheerders de financieringsroute via het gemeentefonds gaan afsluiten, moeten 

we ons bezinnen op een mogelijk vervolg. Het jaar 2017 is daarbij een overgangsjaar, in 2018 is 

geen financiering via het gemeentefonds meer mogelijk. Alle middelen die nu vooraf uit het 

gemeentefonds worden gehaald, worden vanaf 2018 weer over de individuele gemeenten 

verdeeld. Door dat besluit zijn we genoodzaakt alternatieven te vinden voor de financiering van 

activiteiten waarvan we eerder hebben besloten ze collectief aan te pakken.  

 

De vier belangrijkste vragen zijn:  

 

1. Toekomst uitvoering collectieve activiteiten 

Hoe kunnen we samen organiseren dat de kwaliteit van de dienstverlening een krachtige impuls 

krijgt? Welke aanpak is hiervoor nodig en welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld? 
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2. Financiering collectieve activiteiten 

Hoe willen we omgaan met de collectieve activiteiten op het gebied van de gemeentelijke 

uitvoering (informatisering, standaardisering, innovatie en dergelijke). In 2017 voeren we nog een 

groot aantal activiteiten uit met financiering van het gemeentefonds. In 2017 gaat het om 

ongeveer 50 miljoen euro. Hoe kunnen we voor zorgen dat die ontwikkeling niet tot stilstand komt 

en hoe kunnen we de bekostiging continueren? 

 

3. Doordecentralisatie naar gemeenten van taken sociaal domein  

In de ALV van juni 2016 is besloten dat het VNG bureau met ingang van 2018 stopt met de 

uitvoering en financiering van een aantal beleidstaken in het sociaal domein (zoals 

Kindertelefoon, doventolk, vertrouwenswerk en dergelijke). In 2017 bedragen de kosten hiervoor 

ongeveer 30 miljoen euro. Hoe kunnen we de uitvoering en financiering dan toch zeker stellen? 

 

4. Uitwerking doordecentralisatie kindertelefoon, vertrouwenswerk en luisterend oor 

Voor de bedrijfsvoering van de Kindertelefoon, het vertrouwenswerk en luisterend oor is het  

nodig om in de Buitengewone ALV van 30 november a.s. reeds meer zekerheid te krijgen over de 

toekomstige werkwijze en financiering. Hoe kunnen wij hier invulling aan geven?  

 

Hierna doen wij u concrete voorstellen voor de beantwoording van hiervoor geformuleerde 

vragen. Door samen als gemeenten collectieve activiteiten te organiseren willen wij de kwaliteit 

van de dienstverlening een impuls geven.  

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

mr J.H.C. van Zanen 

Voorzitter 

    

 

 

 

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

 

http://www.vng.nl/

