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Hoofdstuk 2. 
Er gebeurde in 2015 nog 
meer. In vogelvlucht… 

Niet alleen op de strategische thema’s zijn activiteiten verricht, ook andere thema’s stonden centraal. 

Bestuurlijke werkgroep cannabisbeleid pleit voor vernieuwing softdrugsbeleid

Een bestuurlijke werkgroep, onder voorzitterschap van Bernt Schneiders (burgemeester van Haarlem 

en voorzitter van het NGB), onderzocht het gedoogbeleid voor cannabis. ‘Het huidige gedoogbeleid 

voor softdrugs is onhoudbaar. Het staat een effectieve aanpak van problemen in de weg. Een can-

nabiswet met strikte 

regels voor de ver-

koop én de productie 

van cannabis is nodig 

om tot oplossingen te 

komen.’ Dat was de 

conclusie in het rap-

port ‘Het failliet van 

het gedogen. Op weg 

naar de cannabiswet’. 

De werkgroep bood 

het rapport tijdens de 

BALV in november aan 

het VNG-bestuur aan. 

 

De werkgroep pleit 

voor een integrale 

aanpak gebaseerd op 

drie pijlers:

1. Preventief beleid 

om cannabisge-

bruik zoveel mogelijk tegen te gaan;

2. Handhaving zodat er een stevige prikkel is om het beleid na te leven;

3. Consistent beleid voor de hele cannabisketen, van productie tot en met verkoop.

De volksgezondheid moet in de aanpak centraal blijven staan. Door voorwaarden te stellen aan 

cannabisproductie, -handel en -verkoop krijgen gemeenten een betere positie om te handhaven en 

georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

Om tot een goede cannabiswet te komen, is eerst inzicht nodig in wat werkt. De werkgroep pleit 

daarom voor een beperkt aantal lokale experimenten onder landelijke regie om uit te zoeken hoe 

de cannabisketen het beste geregeld kan worden. Daarna kunnen keuzes worden gemaakt voor ef-

fectief en eenduidig landelijk beleid.

NGB-voorzitter 

Bernt Schneiders 

overhandigt 

het rapport aan 

VNG-voorzitter 

Jan van Zanen
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Mensenhandel 

Welke verantwoordelijkheden hebben gemeenten bij de opvang en zorg voor slachtoffers van mensen-

handel? Over dat vraagstuk boog zich, in opdracht van de VNG en de Federatie Opvang, een commissie 

onder voorzitterschap van Henri Lenferink, burgemeester van Leiden. De commissie schetst in het rapport 

de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. De commissie adviseert om de verantwoordelijk-

heid voor slachtoffers van mensenhandel te laten bij de gemeente waar zij worden aangetroffen. Verder 

pleit de commissie voor generieke opvang, zoveel mogelijk in de eigen regio, al stelt zij ook vast dat in 

sommige gevallen specialistische vormen van zorg noodzakelijk zijn. Voor die gevallen kan aangesloten 

worden bij het landelijke arrangement zoals dat in het stelsel vrouwenopvang is ingericht.

Trendverkenning gemeenten met veel landelijk gebied 

Maar liefst 364 van alle Nederlandse gemeenten bestaan voor meer dan de helft uit landelijk gebied. Toch 

is er vanuit het Rijk vooral aandacht voor de stad. Daarom heeft Alterra in opdracht van de VNG een ver-

kenning gedaan naar de trends in gemeenten met veel landelijk gebied. In het rapport ‘Ruimte voor de 

toekomst in het lan-

delijk gebied’ staan 

de belangrijkste 

trends gebundeld 

die in de afgelopen 

jaren door bekende 

Nederlandse onder-

zoeksinstanties zijn 

opgetekend. Ook 

is gekeken hoe de 

trends met elkaar 

samenhangen en 

wat gemeenten 

daarmee kunnen. 

Het rapport be-

schrijft vijf overkoe-

pelende trends:

1. Het platteland 

wordt steeds 

meer een multi-

functionele leef- 

en werkomgeving.

2. Schaalvergroting van (agrarische) bedrijven en voorzieningen gaat gelijk op met een toename van 

kleinschalige en lokale initiatieven van burgers en bedrijven.

3. Technologische innovatie kan juist op het platteland de bedrijvigheid en de leefbaarheid vergroten

4. De kwaliteit van de leefomgeving in het landelijk gebied staat onder druk.

5. Initiatieven van burgers en bedrijven brengen oplossingen voor lokale problemen, maar niet zonder de 

betrokkenheid van gemeenten.

De VNG en de provinciale afdelingen organiseerden een aantal bijeenkomsten voor de leden. Daarin 

stond de vraag centraal of de genoemde trends herkenbaar zijn voor gemeenten en welke (landelijke) 

maatregelen eventueel nodig zijn. 
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Verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties die kleine PET-flesjes en drankenblikjes inzame-

len, krijgen daarvoor een beloning. Dat hebben de Stichting Afvalfonds Verpakkingen en de VNG in 2015 

afgesproken. Zij kregen hiervoor steun van Stichting Natuur en Milieu, VNO-NCW, MKB-Nederland en de 

NVRD (Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement). Deze nieuwe vorm van gescheiden afvalinzame-

ling is een aanvulling op 

bestaande systemen. De 

inzameling van flesjes 

en blikjes begint vanaf 

2016 als experiment in 

minimaal 40 gemeenten 

met in totaal ten minste 

1 miljoen inwoners. Per 

1 januari 2018 moet in 

alle gemeenten geschei-

den inzameling met 

een retourpremie of 

beloning mogelijk zijn. 

Zo moet het voor con-

sumenten makkelijker 

worden om nog meer 

waardevolle grondstof-

fen te scheiden.

Woningwet

Op 1 juli 2015 trad de 

Woningwet 2015 in wer-

king. Daarmee kwamen er 

heldere regels voor sociale 

huisvesting. Woningcorpo-

raties moeten zich voort-

aan concentreren op hun 

kerntaak: zorgen dat mensen 

met een laag inkomen goed 

en betaalbaar kunnen wo-

nen. Een nieuwe Autoriteit 

Woningcorporaties houdt 

volkshuisvestelijk en finan-

cieel toezicht op de woning-

sector. In de Woningwet staat 

nu dat een woningcorporatie 

naar redelijkheid moet bij-

dragen aan de uitvoering van 

het volkshuisvestingsbeleid 

in de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam is. De gemeente maakt samen met de woningcorporatie én 

huurdersvertegenwoordigers prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. Een heldere woonvisie is 

een belangrijke voorwaarde om tot goede afspraken te komen. 
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Energiebesparing koopsector 

In de aanloop van het Belastingplan 2016 bleek het budget voor de aanpak 

van energiebesparing in de koopsector een struikelblok. De voorzitter van de 

VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit en bestuurslid, Berend De Vries 

(Tilburg) heeft met hulp van het VNG-bureau diverse suggesties over de hoogte 

van het budget en hoe dit het beste uitgegeven kan worden, aangeleverd aan 

de Tweede Kamer. Het budget is inmiddels vastgelegd. Daarmee is sprake van 

een succesvolle lobby. De uitdaging voor nu is te voorkomen dat het overgrote 

deel van het budget niet in een eenvoudige vraaggerichte subsidieregeling 

verdwijnt. De ervaring leert dat dit namelijk geen vliegwieleffect heeft en ook 

geen aantoonbare energiebesparing oplevert. De gesprekken hierover met 

Kamerwoordvoerders lopen nog.

Energietop 

Wat is de rol van gemeenten bij 

het energievraagstuk? Hoe pak je 

kansen op met partijen uit de sa-

menleving? Ruim 100 bestuurders en 

hun beleidsmedewerkers bogen zich 

hierover tijdens de Energietop bij de 

VNG in februari. Gemeenten hebben 

voor een belangrijk deel het succes 

van de uitvoering van het Energieak-

koord in handen, aldus Ed Nijpels 

tijdens de top. Aan zeven thema-

tafels werden concrete afspraken 

gemaakt over de uitvoering van het 

Energieakkoord. Op de tweede VNG 

Energietop in november, in het nieuwe Utrechtse Stadskantoor, waren meer dan 120 gemeentelij-

ke bestuurders aanwezig, samen met partners en gasten. De gemeentelijke ambitie op het terrein 

van de energietransitie stond centraal: versnellen en opschalen. 

Uitvoeringsprogramma Green Deal Scholen van start

Op de kennisdag van Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK startten huidig voorzitter van de com-

missie Milieu Energie en Mobiliteit en bestuurslid, Berend de Vries, het landelijk uitvoeringsprogramma 

Green Deal Scholen.

Het uitvoeringsprogramma voorziet in een reeks activiteiten waarmee schoolbesturen en gemeenten de 

komende drie jaar ondersteuning krijgen om bestaande schoolgebouwen duurzaam, gezond en betaal-

baar te maken. Dat varieert van eenvoudige maatregelen tot (complexere) energieneutrale renovaties van 

schoolgebouwen. 

De Green Deal Scholen Helpdesk is bereikbaar voor scholen en gemeenten, net als de centrale kennis-

portal www.greendealscholen.nl. Ook is in 2015 de advisering gestart aan 150 scholen en is er ondersteu-

ningsruimte voor het verduurzamen van 15 Integrale Huisvesting Plannen (IHP). Het uitvoeringsprogram-

ma sluit aan bij lopende programma’s van VNG en de GGD. 
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Better regulation & better governance

De wisselwerking tussen lokaal en EU bestuur noodzaakt de VNG om voor de belangen van gemeenten 

en provincies zowel naar Brussel als naar Den Haag te kijken. Dit stelt het openbaar bestuur voor nieuwe 

uitdagingen. 

De VNG heeft in 2015 ingezet op drie uitgangspunten:

a De Europese Commissie zou meer rekening moeten houden met de territoriale gevolgen, implementa-

tiekosten, administratieve lasten en integraliteit van regels.

b De EU-beleidscyclus zou transparanter en voorspelbaarder moeten worden, zodat duidelijker is wan-

neer gemeenten hun bijdrage kunnen leveren en het draagvlak wordt vergroot.

c Betere interbestuurlijke samenwerking tussen alle overheidslagen is noodzakelijk. De overlegtraditie 

van de Nederlandse polder zou moeten worden doorgetrokken naar Brussel.

Op al deze punten wilde de Nederlandse delegatie in 2015 verbeteringen realiseren. Deze lagen vooral 

aan de voorkant van het beleidsproces bij 

de vaststelling van nieuwe regelgeving.

In februari 2015 sprak de eerste vicevoor-

zitter van de Europese Commissie, Frans 

Timmermans met de leden van het CvdR. 

Bas Verkerk: ‘Een ander Europa heeft 

betere regelgeving nodig en een beleid 

dat gericht is op de specifieke uitdagingen 

waar onze steden voor staan. De stedelijke 

agenda en de initiatieven op het gebied 

van betere regelgeving houden nauw 

verband met elkaar en de Commissie moet 

de stedelijke dimensie verankeren in alle 

EU-beleidslijnen.’ 

Voorbereidingen Nederlands voorzitterschap 2016

Markku Markkula, voorzitter van het CvdR, en premier Mark Rutte ontmoetten elkaar op 24 november 

2015 in Den Haag ter voorbereiding van het EU-voorzitterschap van Nederland in het eerste semester van 

2016. Cor Lamers en Wim van de Donk (voorzitter en vicevoorzitter van de Nederlandse delegatie) waren 

bij deze ontmoeting aanwezig. Markkula en Rutte benadrukten dat samenwerken in Europa belangrijk is 

voor het halen van gemeenschappelijke doelen. ‘Europa heeft een frisse start nodig voor zijn economie en 

steden spelen daarin een sleutelrol’, aldus Markkula. Na afloop van het gesprek gaf premier Rutte aan dat 

onder meer de rol van het Comité en de Nederlandse prioriteiten voor het voorzitterschap waren bespro-

ken. Hij liet weten dat de Nederlandse regering zich inzet voor innovatieve groei, voor meer banen en het 

aanpakken van gemeenschappelijke problemen. ‘Het is duidelijk dat migratie en terrorisme prioriteiten 

zijn’.

De VNG en het CvdR richten zich op drie onderwerpen: 

a het stimuleren van investeringen door een sterke ondernemersgeest en meer capaciteit in steden en 

regio’s; 

b het verduidelijken en lanceren van een gemeenschappelijke strategie voor stedelijke gebieden en 

c het versimpelen van Europese regelgeving, vooral het verminderen van administratieve lasten.
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VNG International 

De organisatie voor internationale samenwerking van de 

VNG blijft veel waardering oogsten voor haar werk ter 

versterking van de lokale overheden in ontwikkelingslan-

den en landen in transitie. Een highlight in 2015 is dat het 

grote Local Government Capacity Programme (LGCP) dat werd gefinancieerd door het het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken, werd positief is geëvalueerd. Binnen LGCP werkt VNG International nauw samen met 

Nederlandse gemeenten aan de capaciteitsontwikkeling van lokale overheden in 10 landen.

Ook het omvangrijke Wereldbankprogramma in Ethiopië (>20 miljoen USD), waar concrete projecten 

tussen lokale overheden en niet-gouvernementele organisaties worden gesteund en waarbinnen gemeen-

telijke dienstverlening in samenhang met versterkte ‘social accountability’ (verantwoording afleggen) 

wordt bevorderd, wordt door de overheid in Ethiopië en de verschillende financiers zeer goed beoordeeld 

hetgeen tot verdere financiële uitbreiding heeft geleid.

Onze innovatieve benadering om met de gemeente Amsterdam de vluchtelingenopvang in Noord-Jorda-

nië samen met gemeenten en betrokken ministeries in Jordanië vanuit een ontwikkelingsperspectief te 

benaderen, heeft geleid tot een groot nieuw programma om deze aanpak in Jordanië en, samen met de 

gemeenten Almere en Den Haag, in Libanon verder toe te passen met financiering van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken.

In september stelde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de nieuwe duurzame ontwikke-

lingsdoelen (Global Goals) vast, voor de periode 2015-2030. Ze volgen de Millenniumdoelen op. Daarbij 

aansluitend is de Millennium Gemeente Campagne, waar 165 Nederlandse gemeenten in deelnemen, 

verder gegaan als Global Goals Gemeente Campagne. Vanuit andere landen, binnen en buiten Europa, 

en van internationale organisaties is er veel interesse voor die campagne. De campagne is ook een goede 

paraplu voor samenwerking tussen VNG en VNG International om op verscheidene terreinen de internati-

onale dimensie te verbinden met beleidsontwikkelingen in Nederland.

Fietsparkeren

In 2015 zette de VNG een intensieve lobby op om de NS-concessie aan te passen. Probleem is dat in de concessie 

de verantwoordelijkheid voor fietsparkeervoorzieningen (bouw, exploitatie en handhaving) te veel terechtkomt 

op de schouders van gemeenten. 

De lobby is ingezet met diverse bestuurders van de VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit maar ook van 

het Fietsberaad. Vele gesprekken zijn gevoerd met alle woordvoerders. Dat resulteerde uiteindelijk in een door 

de ChristenUnie ingediende motie waarin de verantwoordelijkheid voor fietsparkeren eerlijk verdeeld werd over 

Rijk (Prorail), NS en gemeenten. De motie werd aangenomen met steun van o.a. de VVD. Het resultaat is dat 

gemeenten gedurende de tien jaar looptijd van de concessie kunnen rekenen op een bijdrage van maximaal € 20 

miljoen voor fietsparkeervoorzieningen.

Opheffen Strafrechtelijke Immuniteit Overheden 

In 2006 hebben PvdA, CDA en CU een wetsvoorstel ingediend om de strafrechtelijke immuniteit van overheden 

op te heffen. Negen jaar later lag het voor in de Eerste Kamer. De VNG heeft altijd grote bezwaren gehad tegen 

het wetsvoorstel, onder andere omdat strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden en het in het openbaar in 

de raad afleggen van verantwoordelijkheid zich slecht tot elkaar verhouden. Na een intensieve campagne gericht 

op het CDA, de CU en de SGP is op 10 november het wetsvoorstel verworpen met 38 tegen 37 stemmen.
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Visietraject Handhaving openbare ruimte en boa’s

De aandacht voor het bevorderen van leefbaarheid en 

veiligheid en de aanpak van overlast blijft onverminderd 

groot. En het aantal buitengewoon opsporingsambtena-

ren (boa’s) en particuliere beveiligers groeit. De VNG start 

daarom in 2015 een visietraject ten aanzien van de vraag of 

het stelsel van handhaving in de openbare ruimte nog wel 

voldoet. Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek is 

de schaalvergroting bij de politie en verdere terugtreding 

van de politie uit het alledaagse surveillancewerk. 

De relatie tussen boa’s en de (reguliere) politie is in som-

mige opzichten voor verbetering vatbaar, zoals samenwer-

king, taakverdeling en informatiedeling. De visie die in 

2016 bekend wordt inventariseert mogelijke vervolgsce-

nario’s na het recente kabinetsbesluit tot afschaffing van 

de z.g. procesverbaal-vergoeding (PV-vergoeding). Daar 

gemeenten voor honderd procent de kosten voor boa’s 

dragen, is het in ieder geval redelijk dat de boetes ook ten 

goede komen aan gemeenten.

Voorkomen bezuinigingen op cultuur

Vlak voor de behandeling van het onderdeel Cultuur van de OCW-begroting op 30 november 

bleek dat PvdA en VVD een aantal wensen op cultureel terrein wilden financieren door een be-

drag van € 13,5 miljoen uit het Gemeentefonds te halen. De VNG maakte onmiddellijk bezwaar 

tegen dit oneigenlijk gebruik van het Gemeentefonds: het Gemeentefonds is geen pinautomaat 

voor rijksbeleid. Ook minister 

Bussemaker en minister Plasterk 

waren ontstemd over de plan-

nen van de twee coalitiewoord-

voerders. Na intensief verkeer 

met de woordvoerders door 

leden van de VNG-commissie On-

derwijs, Cultuur en Sport, kwam 

het op 2 december tot een 

heropening van het debat. PvdA 

en VVD trokken, na interventie 

van D66 hun dekkingsamende-

ment in, en vervingen het door 

een amendement waarin geld 

voor alleen het jaar 2017 werd 

gevonden op de begroting van 

EZ. Daarmee was een greep uit 

het Gemeentefonds voorkomen.
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Werkgeverszaken

Binnen de VNG behartigt het College voor Arbeidszaken de werkgeverszaken voor gemeenten. Het College 

voor Arbeidszaken heeft voor de beleidsperiode 2015-2018 zes speerpunten: modernisering arbeidsvoor-

waarden, normalisatie rechtspositie, professionalisering en innovatie, integriteit, pensioenen en inclusieve 

arbeidsmarkt.

Uitwerking en modernisering

In 2015 heeft het CvA verder uitvoering gegeven aan de werk-

geversvisie uit 2012 ‘Naar een cao van de toekomst’: een cao die 

duidelijke centrale arbeidsvoorwaardenkaders geeft, organisa-

tiedoelen ondersteunt, de positie van de gemeentelijke werk-

gever op de arbeidsmarkt versterkt en de mobiliteit bevordert. 

In 2015 lag het zwaartepunt op de uitwerking van de cao-

afspraken over de uniformering van de regels voor beloning 

en de invoering van een individueel keuzebudget. Gemeenten 

hebben per 1 januari 2016 het nieuwe, centrale belonings-

hoofdstuk ingevoerd met afschaffing van een veelvoud aan 

lokale regelingen. Gemeenten moeten per 1 januari 2017 een 

individueel keuzebudget voor alle werknemers invoeren. 

In 2015 heeft het CvA ook procesafspraken met de vakbon-

den gemaakt over verdere modernisering van de cao. Afgesproken is een gezamenlijke agenda voor het 

volgende cao-overleg: de uniformering en modernisering van de verlofregeling, de modernisering van de 

beloning en het bevorderen van interne flexibiliteit. 

Cao SW-sector 

Na invoering van de Participatiewet is de instroom in de sociale werkvoorziening gestopt. Maar anno 

2015 waren er nog zo’n 100.000 werknemers in de SW. In 2015 hebben de VNG en de vakbonden een 

cao gesloten tot en met eind 2018. Onderdeel van deze cao is de afspraak dat het kabinet gedurende de 

looptijd van deze cao geld beschikbaar stelt voor jaarlijkse salarisverhogingen. 

integer handelen

In 2015 heeft de VNG digitale toolkits ontwikkeld voor ambtenaren en bestuurders. Op het VNG Jaar-

congres was er een workshop voor bestuurders over integriteit. Daarnaast heeft de VNG de Handreiking 

Goed Meldbeleid gepubliceerd: de manier waarop gemeenten kunnen omgaan met meldingen van 

integriteitsschendingen. Doel van de VNG is dat het integriteitsbeleid is geborgd in de dagelijkse bedrijfs-

voering van gemeenten. De VNG wil van ‘hard control’ (regels) naar ‘soft control’ (verinnerlijking) van 

integriteit. De VNG zet daarbij in op kennisdeling en bewustwording. 

Gemeentelijke organisaties in beweging

De grote decentralisaties maken een nieuwe organisatiecultuur en een andere manier van werken nodig. 

Gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om het werk te organiseren en de VNG ondersteunt hen bij dit 

veranderingsproces. De VNG werkt hierbij samen met organisaties zoals KING, de Vereniging voor Over-

heidsmanagers en het A+O fonds Gemeenten. 


