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Samenvatting 
Gemeenten werken samen in de uitvoering. Met als leidend principe: het collectief inspelen op 
nieuwe wetgeving, technologie en ontwikkelingen die alle gemeenten aangaan. Want ook al zijn alle 
355 gemeenten uniek, hun taken en opgaven zijn vergelijkbaar. Samenwerken in de uitvoering 
betekent voor gemeenten geld en tijd overhouden voor datgene wat er lokaal ècht toe doet.  
 
Met dit jaarplan geven we inzicht in wat u in 2020 vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 
kunt verwachten. Zoals een verdere ontwikkeling van Common Ground en het beproeven van 
diverse oplossingen in de verschillende domeinen. 
 
Het Bestuur biedt u ter kennisname het jaarplan 2020 aan.  

 

 

 

 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

1 november 2019 

Kenmerk 

VNGR/U201900888 

Lbr. 19/092 

Telefoon 

(070) 373 83 93  

Bijlage(n) 

1 

 

  

   

Onderwerp 

Jaarplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020 

  

 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl


 

U201900888 PROD  
 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 | info@vng.nl 

Geacht college en gemeenteraad, 

 
Gemeenten werken samen in de uitvoering. Dat zorgt ervoor dat er meer geld en tijd overblijft voor 
datgene wat er lokaal écht toe doet. Dit kunnen we met elkaar realiseren, door samen te werken in 
de uitvoering. Alle 355 gemeenten zijn weliswaar uniek, maar hun taken en opgaven zijn voor een 
groot deel vergelijkbaar. Het leidende principe in deze samenwerking is om als collectief in te 
spelen op nieuwe wetgeving, technologie en ontwikkelingen die alle gemeenten aangaan. Zodat we 
als gemeenten sneller kunnen inspelen op maatschappelijke vraagstukken. En zodat we samen 
werken aan een klantvriendelijke overheid. 
 
Een belangrijk aspect in deze samenwerking richt zich op flexibiliteit in onze informatievoorziening 
en collectieve dienstverlening. Als we dit beter op de rit hebben, en elkaar helpen, zorgt dat ervoor 
dat we sneller, toegankelijker en adequater kunnen inspelen op maatschappelijke vraagstukken. Dit 
leidt ook tot een klantvriendelijke overheid en betere ervaring van onze dienstverlening. Het feit dat 
Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander voor het eerst in de geschiedenis ICT noemde in de 
troonrede laat de gedeelde urgentie zien van de opgave. Tegelijkertijd toont het vertrouwen in de 
potentiele winst ervan. Laten we met elkaar dit momentum benutten. 
 

Jaarplan GGU 
Bijgaand vindt u het jaarplan GGU. Dit is de uitwerking van het eerder door u vastgestelde 
Meerjarenprogramma 2020-2024. Een plan met Common Ground, collectieve informatiebeveiliging 
en datatoepassingen. Maar ook een plan met collectieve implementatie ondersteuning. 
 
In de afgelopen jaren is er een structurele gezamenlijke uitvoeringsportefeuille opgebouwd. 
Daarnaast ontstaan nieuwe, meerjarige prioriteiten. Met het jaarplan GGU geven we u inzicht in wat 
u in 2020 vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering kunt verwachten.  
Het jaarplan is ter consultatie voorgelegd aan de Taskforce Samen Organiseren, het College van 
Dienstverleningszaken en de Commissie Informatiesamenleving. Zij geven aan dat het een goede 
en evenwichtige uitwerking is binnen de kaders die in het meerjarenprogramma door de ALV zijn 
vastgesteld. 
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Bestuurlijke aandacht blijft belangrijk  
GGU is ontstaan vanuit de wens van gemeenten. Het aansluiten bij gezamenlijke standaarden en 
collectieve voorzieningen is echter niet voor alle gemeenten even vanzelfsprekend. Ook binnen 
gemeenten zijn er grote verschillen in de bekendheid met en de toewijding aan gezamenlijke 
uitvoering. Dit vraagt om permanente bestuurlijke aandacht, zowel lokaal als binnen de VNG. Die 
bestuurlijke ambitie is een onmisbare factor bij het realiseren van gezamenlijke uitvoering.  
 

Ruimte voor eigen tempo  
Binnen het kader van de GGU maakt de VNG het mogelijk voor gemeenten om zelf het tempo te 
bepalen. Dat geldt ook voor de manier waarop ze beschikbare standaarden en voorzieningen 
toepassen, de financiering van de transitie en hun bijdrage aan de ontwikkeling van gezamenlijke 
instrumenten en middelen. De VNG stelt randvoorwaarden en handvatten beschikbaar, waarmee 
gemeenten vanuit hun lokale situatie aan de slag kunnen met de ontwikkelde gezamenlijke 
instrumenten en middelen. 
 

Dekking activiteiten 
De activiteiten in het jaarplan GGU worden grotendeels gefinancierd vanuit het Fonds GGU. Aan dit 
Fonds dragen alle gemeenten naar rato van inwoneraantal bij, met € 3 per inwoner. De totale 
omvang van het Fonds bedraagt € 43,25 miljoen exclusief BTW. De hoogte van het Fonds blijft in 
2020 ongewijzigd ten opzichte van 2018 en 2019. In het jaarplan GGU zijn activiteiten opgenomen 
ter hoogte van € 55 miljoen exclusief BTW. Dat betekent dat € 11,75 miljoen niet uit het Fonds GGU 
komt, maar uit derde geldstromen, zoals Rijksbijdragen en reserveringen vanuit eerdere jaren. Als 
de aanvullende geldstromen en bijdragen die zijn aangevraagd niet worden toegekend, wordt het 
begrote bedrag van de betreffende activiteit naar beneden bijgesteld. 
 
Ik nodig u van harte uit om kennis te nemen van het Jaarplan GGU 2020 en er als college en raad 
met elkaar over in gesprek te gaan. En op onze BALV met uw collega bestuurders van gedachten 
te wisselen over dit onderwerp. Laten we met elkaar bouwen aan een effectieve en krachtige 
Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

Mr. J.H.C. van Zanen 

Voorzitter 

    

 

 


