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Vervolg op gesprek d.d. 14 september jl

Geachte heer Zalm,

Wij kijken met genoegen terug op het open en constructieve gesprek dat wij met u en de heren
Rutte, Buma, Pechtold en Segers hebben gevoerd donderdag 14 september jl. Het gesprek bood
goede aanknopingspunten om als gezamenlijke overheden een aantal maatschappelijke
vraagstukken met meer kracht aan te pakken. Wij praten graag verder over een interbestuurlijk
programma met afspraken over de opgaven, de noodzakelijke resultaten, ieders rol en de
financiering. Voor burgers mag het niet uitmaken met welke overheid zij te maken hebben en goede
samenwerking moet leiden tot betere resultaten. Wij gaan er van uit dat, als op grond van latere
ontwikkelingen de (financiële) informatie die wij gekregen hebben verandert, u voordat u dit
openbaar maakt nog een gesprek met ons zult voeren.
De perspectieven op de door u en ons beoogde goede samenwerking in de komende
kabinetsperiode worden nog beter wanneer moeilijke discussies uit het nabije verleden snel tot een
oplossing kunnen komen. Wij hebben toegezegd u te informeren over de losse eindjes in het
sociaal domein. In een afzonderlijke brief van de VNG zal daarop nader worden ingegaan.
Daarnaast benadrukken wij nogmaals het belang van het samen optrekken van de overheden in het
domein van de informatiesamenleving. De samenleving digitaliseert snel en de overheid moet
daarin mee. Burgers en ondernemers communiceren steeds vaker digitaal met de overheid, met
belangrijke baten voor beiden: betere dienstverlening en lagere kosten. Tegelijkertijd moeten
privacy en informatieveiligheid worden geborgd.
Om deze beweging door te zetten en te bestendigen is meer samenwerking tussen departementen
en decentrale overheden nodig, met centrale en eenduidige regie.
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De ervaringen van de decentrale overheden als meest nabije overheid zijn van essentieel belang.
Hier komt de uitvoering samen en wordt gekomen tot integrale dienstverlening. Een compacte en
duurzame Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van alle overheden, is een randvoorwaarde voor
betere digitale dienstverlening vanuit de één-overheid-gedachte. Decentrale overheden willen
maximaal inzetten op het gebruik van de GDI en zijn om die reden tegen het profijtbeginsel en
betalen voor gebruik, omdat dit het gebruik zal ontmoedigen. Ook het digitale stelsel voor de
Omgevingswet is bij uitstek een interbestuurlijk vraagstuk. Er is spanning op het budget zoals
vastgelegd in het bestuursakkoord Omgevingswet. De investeringskosten staan onder druk en ook
de transitiekosten en de structurele uitvoeringskosten zijn (te) laag ingeschat. Afhankelijk van het
tempo van het behalen van de vastgelegde ambities is de verwachting dat er een extra investering
nodig is die ligt tussen de € 30 en 100 miljoen.
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