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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

Geachte mevrouw Ollongren, 

 
Op 27 juni jl. heeft de algemene ledenvergadering van de VNG het Startdocument IBP bekrachtigd. 
Bij de stemming bleek een breed draagvlak bij gemeenten voor een andere manier van 
samenwerken tussen de overheden. Met deze instemming is de weg vrij om met kracht samen een 
aantal maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.  
 
Tegelijkertijd heeft de ledenvergadering nadrukkelijk de zorgen uitgesproken over de financiële 
tekorten in het sociaal domein en de effecten daarvan op de totale gemeentefinanciën. Door de 
oplopende tekorten worden de mogelijkheden om financieel bij te dragen aan het aanpakken van 
maatschappelijke vraagstukken beperkt. Het Rijk en de gemeenten hebben dus een gezamenlijk 
belang bij het oplossen van de financiële problematiek in het sociaal domein. In uw toespraak tot 
het VNG congres heeft u aangegeven open te staan voor verdere gesprekken over de financiële 
problematiek en over het advies van de ROB over BUIG. Dat stellen wij zeer op prijs en gaan er 
vanuit dat u ons als coördinerend minister uitnodigt. Wij praten graag met u door over oplossingen 
en over de door de ledenvergadering aangenomen moties. Deze zijn als bijlage bijgevoegd. 
 
De ledenvergadering heeft ingestemd met de vorming van het Fonds tekortgemeenten. Wij zullen 
de uitwerking ter hand nemen en u op de hoogte stellen van de gemeenten die volgens de criteria 
in aanmerking komen voor een bijdrage. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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Bijlage: door de ALV op 27 juni 2018 aangenomen moties: 

- Motie Leidschendam-Voorburg over de streep onder het verleden. 
- Motie Groningen over het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur. 
- Motie Tilburg/Groningen over stevige structurele afspraken in het sociaal domein. 
- Motie Bodegraven Reeuwijk over het verdeelmodel sociaal domein. 
- Motie Utrechtse Heuvelrug/Winterswijk over het abonnementstarief. 

 

  

 


