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Jaarrede Jan van Zanen VNG-jaarcongres 2016 

 

Dames en heren, 

Voor ik aan mijn jaarrede begin, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om op deze plek Kees Jan 

de Vet hartelijk te bedanken voor alles wat hij in de afgelopen ruim zeven jaar heeft gedaan voor de 

VNG en voor de gemeenten. Kees Jan nam vorige week afscheid als lid van de directieraad en beleeft 

dus deze dagen zijn laatste VNG-congres als VNG-directielid. Velen van u zullen hem kennen, want 

als er iemand bij veel gemeenten over de vloer is geweest, dan is het Kees Jan. Kees Jan is een man 

met een hart voor het openbaar bestuur, die met zijn luisterend oor, scherpe analyse en visie op het 

lokaal bestuur een steun en toeverlaat is geweest voor heel veel bestuurders. Kees Jan, heel veel 

dank daarvoor en ik hoop dat je je ook in de toekomst voor een sterk lokaal bestuur zult blijven 

inzetten. (U mag voor hem klappen, dames en heren.) 

Een tweede persoon die ik hier wil noemen is Ton Crépin. Zijn naam is bij u wellicht minder bekend, 

maar toch hebt u allemaal met het werk van Ton te maken gehad. Ton is jarenlang directeur geweest 

van het Congres- en Studiecentrum VNG. Onder zijn leiding organiseerde CS vele succesvolle 

jaarcongressen en andere bijeenkomsten. Ook Ton nam vorige week afscheid van de VNG. Ton, dank 

voor al je goede werk en geniet van je pensioen. 

Dames en heren, 

Een jaar geleden trad ik aan als voorzitter van de VNG. Terugkijkend op dat eerste jaar zie ik drie 

lijnen steeds terugkomen. De eerste is dat de maatschappelijke opgaven vaak sneller veranderen dan 

de overheid kan voorzien en dat nieuwe opgaven zich blijven aandienen. Soms is pionieren dan het 

parool. De tweede is dat gemeenten meer en meer een onmisbare schakel zijn bij de oplossing van 

die opgaven. En de derde is dat inwoners over die maatschappelijke opgaven gezien en gehoord 

willen worden, juist door hun gemeente.  

Dat zijn op zich wellicht geen nieuwe en verrassende noties. Toch bieden ze wat mij betreft een 

kompas voor onze agenda in de komende periode. Maar eerst kort nog iets over het afgelopen jaar. 



Toen we hier vorig jaar bij elkaar zaten, bespraken we de Agenda 2020. In de maanden ervoor 

hadden we gezamenlijk de hoofdthema’s voor gemeenten in kaart gebracht. We waren het eens 

over de belangrijkste issues, zoals vernieuwing in het sociaal domein, het stimuleren van de regionale 

economie en digitalisering. Met geen woord repten we over asielzoekers, vluchtelingen of 

statushouders. Maar onze werkelijkheid veranderde sneller dan we hadden voorzien.  

Asiel werd sinds de zomer van 2015 hét thema voor ons allemaal. En voor Jos Wienen in het 

bijzonder, zou ik haast willen zeggen. In mum van tijd werd hij een asielboegbeeld van alle 

gemeenten in de media. En hij voerde vele gesprekken met het Rijk, COA en andere partijen. Jos 

heeft ongelooflijk veel werk verzet voor ons allen en dat is zeer te waarderen.  

Asiel werd hét thema. Want hoewel we als gemeenten feitelijk niet aan de lat staan voor de opvang 

van asielzoekers, bleek al heel snel dat het zonder intensieve samenwerking met gemeenten niet zou 

lukken. Heel veel lokale bestuurders hebben hun nek uitgestoken om asielzoekers opvang of 

noodopvang te bieden. Dat hebben we geweten.  

Op de meeste plekken verliep de discussie gelukkig in redelijke harmonie. Wel fel, maar zonder fysiek 

of mentaal geweld. Maar op andere plekken was de sfeer hard en was het wij tegen zij. In deze zaal 

zitten helaas te veel mensen die in het asieldebat te maken kregen met persoonlijke bedreigingen en 

vernielingen. Dat gaat me aan het hart en ik vind het onacceptabel. Het staat mijlenver van mijn 

beeld van hoe een democratie moet werken; hoe een lokale democratie moet werken.  

Tegelijkertijd zoek ik naar de oorzaken van de onrust en naar oplossingen. Wat kunnen of moeten we 

als gemeenten doen om te voorkomen dat de vlam zo heftig in de pan slaat? Het antwoord daarop is 

volgens mij dat we midden in de samenleving moeten staan. Nog meer dan we al denken te doen. 

Door midden in de samenleving te staan en oor te hebben voor wat mensen bezig houdt of dwars zit, 

kunnen we afpellen of de ogenschijnlijke reden voor de boosheid ook de daadwerkelijke reden is.  

Want als je doorvraagt, blijken de felle reacties in het asieldebat uiteindelijk vaak helemaal niet over 

de komst van asielzoekers te gaan, maar over de beslommeringen van de boze inwoners zelf. 

‘Waarom regelt de overheid van alles voor hen en niets voor mij?’ ‘Waarom krijgen zij wel een huis 

en ik niet?’ ‘Waarom worden zij aan een baan geholpen, terwijl ik al drie jaar werkloos thuis zit?’  

Het aanvullende bestuursakkoord asiel heeft als titel ‘Blijven is meedoen’. Dat is precies wat veel 

ontevreden inwoners zelf ook willen. Meedoen. Ze verheffen hun stem om hun plek in de 

samenleving op te eisen of veilig te stellen. Het asieldebat laat zien dat mensen juist van de 

gemeente als meest nabije overheid verwachten dat die oog voor hen heeft. Dat de overheid ook 

hen als persoon centraal stelt. Zij willen het uitgangspunt zijn voor wat de overheid doet. Of in ieder 

geval één van de uitgangspunten.  

Vanuit hun situatie moeten we als overheid naar de context en het grotere plaatje kijken. Bij hen 

moet het beeld beginnen, om vervolgens steeds verder uit te zoomen naar de context van hun 

woonomgeving, hun dorp of stad, hun regio. Dat geldt als er problemen zijn of als mensen het alleen 

niet redden, maar net zo goed als inwoners en ondernemers zelf initiatieven nemen om de 

samenleving een beetje beter te maken. Ook alle mensen met waardevolle ideeën en acties moeten 

we in beeld hebben. De beste oplossingen voor alledaagse problemen worden immers vaak door de 

mensen bedacht die zelf direct met die problemen te maken hebben.  



Dames en heren, 

Voor zover we zelf nog niet overtuigd waren van het feit dat het tijd is voor een radicale omkering, 

maken onze inwoners ons dat wel duidelijk. Het is urgent dat we daar actief mee aan de slag gaan. 

We moeten af van het klassieke beeld dat nog steeds van de overheid bestaat. Om aan te sluiten bij 

de samenleving, moeten we van hiërarchisch naar horizontaal, van relatief gesloten naar open en 

transparant. Dat geldt voor alle overheidslagen. 

Natuurlijk, daar zijn we al mee aan de slag. Het gaat ook niet vanzelf. En juist omdat het lastig is, 

bestaat het risico dat we verslappen en teruggrijpen op oude gewoontes. Dat mogen we niet laten 

gebeuren. We moeten de radicale omkering blijven agenderen bij onszelf en bij onze 

medeoverheden. Bij het Rijk en de provincies.  

Ik noemde in het begin van mijn bijdrage al dat gemeenten meer en meer een onmisbare schakel zijn 

bij de oplossing van maatschappelijke opgaven. Toch heb ik in het afgelopen jaar soms gemerkt dat 

de oplossingen die gemeenten aandragen bij het Rijk vaak weerstand oproepen. Pionieren in de 

polder lijkt aan het Rijk nog niet zo besteed. Wij koersen als gemeenten op de kennis van wat er leeft 

in de praktijk en op de behoefte aan maatwerk, het Rijk vaart vooral op de hang naar zekerheid en 

uniformiteit door wet- en regelgeving. Die zekerheid is een schijnzekerheid. Nederland is niet 

uniform. Gemeenten zijn niet uniform. En vooral: mensen zijn niet uniform. Dus moeten we ook niet 

doen alsof.  

Als we het beeld van wat de overheid moet doen consequent laten beginnen bij mensen in hun 

context, dan kan het niet anders dan dat we als overheid gezamenlijk concluderen dat eenheidsworst 

zelden de oplossing is. De radicale omkering betekent dat we verschil moeten maken. Omdat we dan 

als samenleving beter af zijn. Ik doe daarom een dringende oproep aan het Rijk om meer open te 

staan voor de oplossingen die mijn collega’s en ik aandragen. Of het nou gaat om bed-bad-brood, de 

sollicitatieplicht voor onbemiddelbaren, of wat dan ook.  

Wij willen dezelfde problemen oplossen als het Rijk, we proberen te helpen. Onze adviezen komen 

ergens vandaan. Wij kennen de lokale werkelijkheid en willen de landelijke overheid heel graag 

helpen om de lokale werkelijkheid óók beter te leren kennen. Daar wordt het beleid beter van. Want 

problemen los je niet op in wetten en regels. Problemen los je op in de praktijk. 

Dames en heren, 

Ik ben overigens blij dat ik de lokale praktijk niet in mijn eentje naar Den Haag hoef te brengen. In het 

afgelopen jaar heb ik van dichtbij kunnen ervaren wat ik eigenlijk al veel langer wist: in het bestuur 

en de commissies van de VNG zitten heel veel kundige mensen die elk op hun eigen portefeuille de 

belangen van ons allemaal vertegenwoordigen bij provincies, bij het Rijk, in Europa en bij andere 

partijen. Dat doen ze goed en vol overgave. En in het bestuur en de commissies zitten ook mensen 

die onszelf als gemeenten helpen om te blijven werken aan bijvoorbeeld verbetering van onze 

dienstverlening en aan een goede en veilige informatiesamenleving. Mensen als Jan Westmaas 

houden ons bij de les. 

De inzet van al deze bestuurs- en commissieleden zal ook de komende jaren nodig blijven om 

thema’s te agenderen bij het kabinet met oog voor wat er leeft in onze wijken en buurten. Ik denk 

aan sociale integratie en participatie, zodat we mensen in staat stellen om kansen te grijpen in plaats 



van vooral bezig zijn met problemen herstellen. Ik denk aan economische innovatie, 

ondernemerschap en werkgelegenheid, waarbij gemeenten meer dan nu moeten kunnen investeren 

in regio’s als motor van de Nederlandse economie. En ik denk aan het belang van een leefbare en 

veilige omgeving, waarin politie en boa’s samen de ogen en oren in de wijk zijn, zodat bewoners zich 

op hun gemak voelen in hun eigen buurt. We weten wat er speelt en we willen dat Den Haag dat ook 

weet. 

Dames en heren,  

Deze drie thema’s zijn heel globaal ook de thema’s die wat ons betreft een rol moeten spelen bij de 

nieuwe kabinetsformatie. Het duurt nog even voor het zover is, maar ik doe nu alvast een oproep 

aan de toekomstige onderhandelaars om daarmee aan de slag te gaan. We zullen die thema’s dan 

uiteraard nog nader toelichten. Ik doe die oproep nu al vanuit het besef dat veel maatschappelijke 

opgaven lokaal voelbaar zijn en dat we dus als overheden gezamenlijk moeten optrekken om daar 

met de gemeenschap een antwoord op te vinden. 

Daarvoor is een krachtige lokale overheid en een vitale lokale democratie nodig. Een overheid die in 

zijn denken steeds begint bij de inwoners. Een overheid die ruimte geeft aan initiatieven uit de 

samenleving en durft los te laten. Een overheid die maatwerk levert en dus verschil durft te maken. 

En dat ook mag doen zonder door een andere overheid teruggefloten te worden. 

Dat is een radicale omkering die vraagt om een cultuurverandering in het openbaar bestuur. Voor 

een belangrijk deel ligt de sleutel naar een vitale democratie in ons eigen handelen, in onze 

bestuurscultuur. Dat neemt niet weg dat we moeten kijken of de inrichting van ons openbaar 

bestuur nog aansluit bij wat vandaag de dag van ons verwacht wordt.  

De VNG-Denktank en de commissie-Van de Donk zullen straks hun adviezen presenteren over hoe 

volgens hen de gemeenteraad en het lokaal bestuur in zijn geheel er in de toekomst uit moeten zien 

om aan te sluiten bij de horizontale samenleving. Daarmee voegen we twee rapporten toe aan de 

reeks rapporten die in de afgelopen periode al zijn verschenen over het lokaal bestuur.  

De VNG zal die rapporten de komende maanden allemaal in samenhang bekijken. Met oog voor wat 

goed is voor het lokaal bestuur, maar vooral met oog voor wat het uiteindelijk de samenleving brengt 

die vraagt om een andere houding van de overheid.  

Dames en heren, 

Mijn eerste jaar als uw voorzitter zit erop. Ik kijk ernaar uit om ook in het komende jaar samen met u 

te werken aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Ook in het komende jaar zijn die 

opgaven wellicht anders dan we nu kunnen voorzien. Maar twee dingen staan ook bij onvoorziene 

opgaven vast: veel opgaven vinden lokaal een oplossing en bij die oplossingen moet de gemeenschap 

altijd ons vertrekpunt zijn. Daar moet het beeld beginnen.  

Dank u wel. 

 


