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Hoofdstuk 3 
De vereniging 

De vereniging is in 2015 in beweging. In juni draagt Annemarie Jorritsma tijdens het congres de voorzitters-

hamer over aan Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht. De agenda ‘Gemeente op weg naar 2020’, wordt 

vertaald naar een Agenda 2016 die de collectieve thema’s bevat waar gemeenten zich in verenigingsverband 

over willen buigen. In de governance wordt het belang van de positie van de gemeenteraad in de lokale 

democratie geborgd door het instellen van de Commissie raadsleden en griffiers in te stellen. Binnen het VNG-

bureau wordt de samenwerking tussen de VNG-bedrijven KING, VNG International, VNG Verzekeringen en 

VNG Congres en Studiecentrum geïntensiveerd om de meerwaarde voor gemeenten te vergroten. 

In juni wordt Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, voorzitter van het VNG-bestuur. Annemarie Jorritsma 

neemt afscheid en begint als Eerste Kamerlid. 
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Commissie Raadsleden & Griffiers 

Op veel thema’s waarop de VNG actief is namens gemeenten speelt de gemeenteraad een belangrijke 

rol. De nieuwe commissie 

Raadsleden & Griffiers 

(R&G) moet de positie 

van de gemeenteraad 

steviger verankeren in de 

bestuurlijke organisatie 

van de VNG. Bij thema’s 

op het fysieke, sociale en 

financieel-economische 

terrein, die bij andere 

commissies zijn belegd, 

is het van belang dat de 

inbreng van raadsleden 

en griffiers wordt mee-

genomen. Het gaat daarbij zowel om de voorbereiding op nieuwe taken en verantwoordelijkheden die 

gemeenteraden raken, als om de ervaringen bij taken die gemeenteraden reeds vervullen.

Welcome Backborrel 

Ook in 2015 organiseerde de VNG samen met het IPO en de UvW een parlementaire Welcome Backborrel. 

Jan van Zanen benadrukte de financiële druk op gemeenten. ‘In Den Haag wordt al weer over lasten-

verlichting voor de burger gesproken, nu de economie lijkt aan te trekken. Maar, het moet gezegd, de 

wereld van in het bijzonder de gemeenten, ziet er somberder uit. Voor ons moeten de echte bezuinigin-

gen nog komen. Zo mogen wij komend najaar onze inwoners die zorg en ondersteuning nodig heb-

ben het slechte nieuws van versobering brengen. Veel gemeenten zijn aan het einde van hun financiële 

mogelijkheden gekomen. Als we niet uitkijken, verstoren deze nieuwe bezuinigingen – in het licht van de 

lastenverlichting door het Rijk – de 

balans in onze samenleving.’

Wat gemeenten, maar ook water-

schap of provincie nodig hebben 

om goed te kunnen handelen, 

is ruimte. ‘Ruimte om keuzes te 

maken, in beleid én financieel. Het 

wordt inmiddels breed erkend dat 

decentrale overheden meer (finan-

ciële) autonomie zouden moeten 

krijgen. De commissie-Rinnooy Kan 

noemde dat eerder: ‘een sterkere 

band tussen bepalen en betalen’. 

De herziening van het belasting-

stelsel zou een goede stap in de 

juiste richting zijn, wij houden dat 

punt hoog op de agenda.’ 
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Algemene dienstverlening 

De VNG-website had ruim 850.000 bezoekers in 2015 en er waren in 2015 28.316 abonnees op het VNG-

weekoverzicht. VNG Magazine had in 2015 gemiddeld 20.518 abonnees. 

In 2015 ontving het KCC van de VNG 29.941 vragen van leden (2014 waren dat er 27.195). De meeste vra-

gen werden gesteld door de G4 en de G32. Belangrijkste onderwerpen: 

1 Wet Maatschappelijke ondersteuning

2 Jeugdbeleid

3 Arbeidsvoorwaarden

4 Bezoldigingen en vergoedingen 

5 Politieke ambtsdragers 

6 Toezichtinformatie 

De meeste vragen werden gesteld door ambtenaren, ver-

der ook door een aantal gemeentesecretarissen, wethou-

ders en burgemeesters. (Laatste groep mondjesmaat). 

De VNG biedt ook fora voor kennisdeling. In het totaal 

zijn er 122 fora. Dit zijn besloten en open fora op het gebied van sociaal domein, fysiek domein, werkge-

verszaken, gemeenterecht, openbare orde en veiligheid, Europa, communicatie, lokaal bestuur, regionale 

samenwerking. Het aantal deelnemers per forum verschilt van 3 tot 4.543 deelnemers. 

De VNG is naast belangenbehartiger in de afgelopen jaren steeds meer een vereniging geworden die werkt aan 

innovatie, kennisdeling en uitvoeringskracht. In de VNG komen ervaringen, behoeften en wensen van gemeenten 

samen. Dat heeft in 2015 geleid tot De Gemeente 2020 en tot de Agenda 2016 waarin staat welke opgaven en activi-

teiten gemeenten in VNG-verband oppakken.

De maatschappelijke opgaven zijn complex, de uitdaging om lokaal antwoorden te vinden is groot. Op een aantal 

terreinen neemt de noodzaak tot samenwerken alleen maar toe. Denk aan een gemeenschappelijke ICT-infrastruc-

tuur en informatieveiligheid. Tegelijkertijd voert de VNG nu taken uit die 

eigenlijk een rijksvoorziening zouden moeten zijn, zoals de Kindertelefoon. 

We moeten daarom scherpe keuzes met elkaar maken voor welke opgaven 

we staan, wat gemeenten collectief willen oppakken en wat daarbinnen de 

rol en meerwaarde van de VNG is.

Gemeenten moeten zich continu aanpassen aan de veranderende omgeving 

en de VNG moet continu aansluiting blijven houden bij de gemeenten. De 

VNG-organisatie is daarom ook zelf sterk in ontwikkeling. Het VNG-bureau, 

KING, VNG International, Congres- en Studiecentrum VNG en VNG Verze-

keringen werken steeds meer geïntegreerd aan de dienstverlening voor de 

leden. We werken daarbij ook steeds meer in co-creatie met gemeenten: 

samen met de leden bepalen we de agenda en standpunten, delen we kennis, verbinden we en voeren we uit.

Bij een professionele organisatie hoort een heldere verantwoording. De verantwoording in 2015 vindt u in de 

Financiële jaarrekening, Verantwoording financiering collectieve voorzieningen, en in dit Jaaroverzicht in beeld (op 

hoofdlijn). Het komende jaar zullen we ook de P&C-cyclus verder versterken: van planvorming met besluitvorming op 

de ALV tot en met verantwoording op resultaatsniveau.



Josee Gehrke: ‘Raadsleden en griffiers 
horen er helemaal bij’

‘De opdracht van de commissie is de rol en de positie van de raad in het werk 

van de VNG te versterken. Anders gezegd: de VNG gaat meer betekenen voor 

raadsleden, in het denken, het handelen en in de dienstverlening. We zijn als 

commissie begonnen met 

een bijeenkomst waar 

we speerpunten hebben 

geformuleerd. De rode 

draad is dat we de rol 

van de raad op verschil-

lende thema’s willen 

versterken, bijvoorbeeld 

op het terrein van de 

Omgevingswet en in het 

sociaal domein. Hoe kan 

de raad zijn controleren-

de taak uitoefenen? Hoe 

zijn de ervaringen met 

een ombudsman of met 

een werkgroep sociaal 

domein? Hoe kunnen we 

bestaande instrumenten zoals de Monitor Sociaal Domein als gemeenteraad 

beter benutten? Een ander belangrijk vraagstuk is hoe de gemeenteraad grip 

kan krijgen op regionale samenwerking. Het is voor raadsleden lastig om te 

sturen op verbonden partijen. Er is behoefte om ervaringen met verschillende 

werkwijzen uit te wisselen. We gaan daarom een digitaal kennis- en leerplat-

form ontwikkelen voor raadsleden waar je informatie vindt en met collega’s 

in contact kunt komen. Een ander voorbeeld van VNG-dienstverlening aan 

raadsleden is Raad op Zaterdag. Ook in 2016 worden er weer twee gehouden 

en daar ben ik blij mee, raadsleden ervaren die bijeenkomsten als een belang-

rijke bron van kennis. 

De veranderende democratie is ook een thema. Wij gaan ervan uit dat de 

gemeenteraad nodig blijft, maar de vertegenwoordigende democratie is niet 

het enige in de moderne netwerksamenleving. Het is belangrijk dat gemeente-

raden reflecteren op hun rol. Met de commissie Bestuur en Veiligheid hebben 

we afgesproken om gezamenlijk advies uit te brengen over de bestuurlijke in-

richting van Nederland. Dat is mooi, want we willen niet allerlei dingen dubbel 

doen. We willen een samenspel ontwikkelen met de vakcommissies. Aanvan-

kelijk was er wel een beetje weerstand tegen de nieuwe commissie, maar je 

ziet het veranderen. Raadsleden en griffiers horen er helemaal bij. Ik vind dat 

belangrijk, de VNG is onze eigen vereniging. Niet commercieel en altijd een 

betrouwbare, onafhankelijke bron van informatie voor raadsleden.’

Josee Gehrke is griffier 

bij de gemeente 

De Wolden en voorzitter 

van de nieuwe 

VNG-commissie 

Raadsleden & Griffiers. 
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