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Samenvatting 

Tijdens de ALV op 14 juni 2017 stemden de leden met een overtuigende meerderheid in met het 

pakket voorstellen: Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).  

 

De voorstellen gingen over het opnemen in de statuten van GGU als derde functie van de VNG, het 

instellen van het College van Dienstverleningszaken, het instellen van het Fonds GGU, de bijdrage 

van de leden aan dit Fonds en de activiteiten die in 2018 in het kader van GGU uitgevoerd gaan 

worden. Het VNG-bestuur kreeg mandaat om een aantal uitvoeringsbesluiten te nemen en is daar 

voortvarend mee aan de slag gegaan. 

 

Het doel van de beweging is de uitvoeringskracht van gemeenten te versterken en hun 

dienstverlening te verbeteren. Dit door beleid en uitvoering veel meer met elkaar te verbinden, de 

samenwerking op beleidsarme delen van de gemeentelijke uitvoering fors te intensiveren en de 

mogelijkheid te creëren standaarden voor de uitvoering vast te stellen. De gemeenten zijn aan zet 

en organiseren het eigenaarschap met elkaar en met behulp van de VNG: Samen Organiseren dus! 

 

In deze brief beschrijven we de stand van zaken van de ingezette beweging.

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

3 november 2017 

Ons kenmerk 

TIS/U201700760 

Lbr. 17/062 

Telefoon 

(070) 373 8321 

Bijlage(n) 

- 

 

  

   

Onderwerp 

Update Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Tijdens de ALV op 14 juni 2017 stemden de leden met een overtuigende meerderheid in met het 

pakket voorstellen: Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). De voorstellen gingen over het 

opnemen in de statuten van GGU als derde functie van de VNG, het instellen van het College van 

Dienstverleningszaken, het instellen van het Fonds GGU, de bijdrage van de leden aan dit Fonds 

en de activiteiten die in 2018 in het kader van GGU uitgevoerd gaan worden. Het VNG-bestuur 

kreeg mandaat om een aantal uitvoeringsbesluiten te nemen en is daar voortvarend mee aan de 

slag gegaan. 

 

Het doel van de beweging  

Het doel van de beweging is de uitvoeringskracht van gemeenten te versterken en hun 

dienstverlening te verbeteren. Dit door beleid en uitvoering veel meer met elkaar te verbinden, de 

samenwerking op beleidsarme delen van de gemeentelijke uitvoering fors te intensiveren en de 

mogelijkheid te creëren standaarden voor de uitvoering vast te stellen. De gemeenten zijn aan zet 

en organiseren het eigenaarschap met elkaar en met behulp van de VNG: Samen Organiseren dus! 

 

De implementatie loopt volop 

Sinds juni 2017 wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur gewerkt aan de implementatie 

van deze voorstellen. De statutenwijziging is inmiddels notarieel verleden (zie www.vng.nl/samen-

organiseren), het College van Dienstverleningszaken is ingesteld, evenals de Taskforce Samen 

Organiseren. In het College hebben de volgende personen zitting; daarmee is een directe relatie 

gelegd met de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid: 

 

 Frans Backhuijs, burgemeester Nieuwegein, voorzitter  

 Arjen Gerritsen, burgemeester Almelo 

Aan de leden 
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 Marcel Meijs, gemeentesecretaris Tilburg 

 Irma Woestenberg, gemeentesecretaris Den Bosch. 

Er is nog een vacature die de komende periode ingevuld wordt. Gezocht wordt naar een persoon 

op het snijvlak van de wetenschap en de uitvoering. 

 

Leden van de Taskforce Samen Organiseren die een aanjaagrol vervullen en het College 

ondersteunen zijn: 

 

 Irma Woestenberg, gemeentesecretaris Den Bosch, voorzitter 

 Martiene Branderhorst, gemeentesecretaris Gouda 

 Jorinde ter Mors, directeur Publieksdienstverlening Utrecht 

 Chris Batist, plv. CIO Den Haag, namens VIAG/IMG 

 Wim Blok, directeur Publieksdienstverlening Leiden namens VDP 

 Maarten Schurink, voorzitter RvB SVB, namens ketenpartners. 

 Richard Wielinga, gemeentesecretaris Almere 

 Marc Winter, gemeentesecretaris Opmeer 

De eerste inhoudelijke prioriteiten van de Taskforce 

College en Taskforce werken op dit moment binnen de kaders van het ALV-besluit het 

jaarprogramma GGU 2018 uit. In dit jaarprogramma staan de nieuwe initiatieven en lopende 

projecten die in 2018 in het kader van GGU door samenwerkende gemeenten in wisselende 

groepjes uitgevoerd gaan worden en gefinancierd worden uit het Fonds. Verschillende initiatieven 

lopen inmiddels al volop: de uitwerking van een gezamenlijk ‘streefbeeld’ van de ideaaltypische 

gemeente van de toekomst onder de noemer ’+1 gemeente’, een position paper digitale identiteit 

als essentiële randvoorwaarde voor goede dienstverlening, een ‘Common Ground’ voor de 

vernieuwing van de informatiehuishouding van gemeenten, en de verbetering van de gemeentelijke 

basisprocessen Inkomen en Werk. Informatie over deze initiatieven is te vinden op de website 

www.vng.nl/samen-organiseren. 

  

De voorbereiding voor het jaarprogramma GGU 2019 

In het eerste kwartaal 2018 worden de voorbereidingen voor het jaarprogramma 2019 al weer 

gestart. Het College van Dienstverleningszaken neemt hierin de lead, ondersteund door de 

Taskforce. Deze voorbereidingen monden uit in een voorstel aan de ALV van juni 2018, waarover 

de leden dan beslissen. In die ALV wordt ook verantwoording afgelegd over de uitvoering van de 

activiteiten in 2017, het overgangsjaar naar de nieuwe manier van werken en financieren. 

 

Raden betrekken 

Samen Organiseren is een beweging van gemeenten en heeft ook invloed op de gemeenten. Het 

betrekken van de raden bij deze beweging is daarom van belang. De afgelopen maanden zijn 

daarom regionale bijeenkomsten georganiseerd om met raadsleden in gesprek te gaan over deze 

beweging en de betekenis ervan voor hun werk. De kapstok daarvoor was het thema 

Informatiesamenleving en de impact ervan voor gemeenten, ingeleid door de Digicommissaris. Een 

impressie van deze bijeenkomsten is te lezen op de website Samen Organiseren. Dit gesprek zal 

de komende periode vooral ook lokaal verder gevoerd kunnen worden. 

 

De gemeentelijke bijdrage aan het Fonds GGU 

Alle gemeenten hebben recent een brief gehad over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan 

het Fonds GGU. Deze bijdrage wordt in 2018 in twee termijnen geïnd, in januari en in juli. De 

gemeentelijke bijdrage is budgetneutraal: tegenover de bijdrage staat een hogere uitkering uit het 
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Gemeentefonds. Vanaf 2018 worden geen nieuwe uitnamen op verzoek van gemeenten uit het 

Gemeentefonds gedaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeente 

 

 

 

 

 

J. Kriens 

Algemeen Directeur 

 

 

 


