
Opmerkingen van de VNG op de 
Begroting van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In week 42 (13-15 oktober 2020) behandelt u de begroting 

BZK (35570 VII) en die van het Gemeentefonds (35570 B). 

De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende 

onderwerpen:

1. Gemeentefonds: de door het kabinet genomen 

incidentele maatregelen geven gemeenten lucht, maar 

de noodzaak voor een structurele verbetering van de 

gemeentefinanciën blijft recht overeind staan. De grens 

is bereikt van wat gemeenten kunnen.

2. Openbaar Bestuur
2.1.  Interbestuurlijke verhoudingen: VNG stelt 

wetsvoorstel Wet op de Decentrale Overheden op;

2.2.  Democratie in Actie: aandacht voor o.a. digitale 

democratie en het Uitdaagrecht;

2.3.  Weerbaar Bestuur: positief over verplichte VOG 

voor bestuurders, over risicoanalyse voor 

kandidaat-wethouders en -burgemeesters en over 

uitbreiding van de gronden om mogelijk 

raadsleden het passief kiesrecht te ontnemen.

2.4.  Verkiezingen: Gemeenten moeten maximaal 

gefaciliteerd worden om verkiezingen in tijden van 

corona te organiseren. Het wetsvoorstel nieuwe 

procedure vaststelling verkiezingsuitslagen moet 

van tafel.

2.5.  Wet Open Overheid: de VNG is op hoofdlijnen 

positief over de inhoud van het wetsvoorstel, maar 

adequate financiële compensatie conform art. 2 van 

de Financiële Verhoudingswet is een harde 

voorwaarde om steun te blijven verlenen.

2.6.  Politieke partijen: het onderscheid tussen lokale en 

landelijke politieke partijen moet verdwijnen. Ook 

lokale politieke partijen moeten een beroep 

kunnen doen op de regelingen in de toekomstige 

Wet Politieke Partijen. 

3. Informatiebeleid
3.1.  Generieke Digitale Infrastructuur: beperken tot een 

compacte en robuuste set voorzieningen.

3.2.  Stelsel van Basisregistraties: dit moet versterkt 

worden door herziening en eenduidige inrichting 

van de governance en financiering. 

3.3.  Overheidsbrede Dienstverlening: het uiteindelijke 

doel is dit dichter bij onze inwoners, en 

eenvoudiger, te organiseren.

1. Gemeentefonds 
Positief is dat het kabinet een aantal maatregelen heeft 
genomen die gemeenten voor de korte termijn lucht en 
stabiliteit geven. Zo wordt in de begroting 2021 de 
oploop van de Opschalingskorting in 2020 met € 70 

miljoen in 2021 en met € 90 miljoen incidenteel 
geschrapt. Er is 300 miljoen voor jeugdzorg voor 2022 
vrijgemaakt, in aanvulling op de incidentele aanvullingen 
van 420, 300 en 300 miljoen in resp. 2019, 2020 en 2021. 
Het accres is bevroren, zodat gemeenten niet verrast 
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meer kunnen worden door 
negatieve bijstellingen in een 
lopend begrotingsjaar. 
Gemeenten waarderen ook de 
wijze waarop het kabinet de 
kosten compenseert die 
gemeenten maken voor het 
uitvoeren van hun taken om de 
coronacrisis het hoofd te 
bieden.

Niettemin lopen de tekorten in 
heel veel gemeenten op, 
volgens het CBS gaat het om 
twee derde van de gemeenten. 
Er zijn 85 gemeenten die al drie 
jaar achtereen een tekort 
hebben. De investeringen 
blijven achter, ook een indicator 
van de nijpende financiële 
situatie van gemeenten. Beide 
ontwikkelingen zijn geïllustreerd 
in deze grafieken.

Op termijn zijn de incidentele 
maatregelen niet genoeg. Het 
is een eerste stap op weg naar 
een structurele oplossing. Niet 
voor niets stelde VNG-
voorzitter Van Zanen in zijn 
speech voor de Algemene 
Ledenvergadering van de VNG 
op 25 september jl. dat de 
grens is bereikt. Het blijkt ook 
uit de zes met royale meerderheid aangenomen 
moties waarin de leden het bestuur van de VNG 
aansporen zich maximaal in te zetten de financiële 
positie van gemeenten te verbeteren. Wij gaan er van 
uit dat dit kabinet nog maatregelen neemt om de 
financiële positie van gemeenten structureel te 
verbeteren. Aangrijpingspunten daarvoor zijn de 
onderzoeken die dit najaar verschijnen over de kosten 
van de jeugdzorg en de ontwikkeling in de kosten van 
het abonnementstarief in de Wmo. De VNG zal daar 
bij resp. bij de behandeling van het 
begrotingsonderdeel Jeugd en bij de behandeling 
van de begroting VWS op terug komen. 

2. Openbaar Bestuur
2.1 Interbestuurlijke verhoudingen
Behalve de noodzaak te komen tot een structurele 
verbetering van de financiële positie van gemeenten, 
is er ook aanleiding de interbestuurlijke verhoudingen 
anders in te richten, zie ook het rapport van de 
Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële 
Verhoudingen. Ook Jan van Zanen sprak hierover in 

zijn jaarrede op de algemene ledenvergadering van 
de VNG. Hij zag een paradox: gemeenten zijn zowel 
eerste overheid als medeoverheid, maar het 
instrumentarium past vaak niet bij deze dubbelrol. 
Gemeenten krijgen steeds meer taken, maar onze 
positie komt steeds meer in de knel: 

De kraan wordt steeds verder opengezet. De taken 
blijven maar komen. En wij maar dweilen. En het erge 
is: het Rijk bemoeit zich zelfs met de manier waarop 
wij dweilen. Het Rijk bepaalt te vaak hoe wij onze 
taken uitvoeren. Maar dan ben je geen echte 
medeoverheid, met bestuurlijke vrijheid. Dat is 
schijnvrijheid met bovendien een ‘rommel-maar-wat-
aan-financiering’. We zijn met zijn allen gefocust op 
het dweilen, maar eigenlijk zou dat de kwestie niet 
moeten zijn. Het gaat er om: hoe krijgen we weer 
controle over die kraan? Hoe krijgen we grip op onze 
taken, op onze bestuurlijke autonomie?

De komende maanden zal de VNG daarom, voor het 
eerst in haar geschiedenis, een wetsvoorstel 
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voorbereiden om de positie van gemeenten in het 
bestuurlijke bestel te verbeteren. In deze Wet op de 
Decentrale Overheden moeten vier zaken geregeld 
worden:
i. Een betere regeling van Artikel 2 van de wet op de 

financiële verhoudingen: taak erbij, geld erbij. 
Taken en knaken gaan samen; 

ii. Een arbitrage of conflictregeling die geschillen 
tussen overheden kan beslechten;

iii. Een sterkere positie van BZK bij de taaktoedeling 
van taken;

iv. Versterking van de autonomie van gemeenten.

Gemeenten kunnen geen wet indienen, maar u wel. 
We zullen ons daarom bij u melden met het verzoek 
het wetsvoorstel als een initiatief in procedure te 
brengen.

2.2 Democratie in Actie
Het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie is 
een groot succes door de samenwerking tussen VNG, 
BZK en de verenigingen van burgemeesters, 
wethouders, griffiers, gemeentesecretarissen en 
raadsleden. In Coronatijd is de website www.lokale-
democratie.nl hét informatiepunt voor 
gemeentebesturen en gemeenteraden geworden op 
het terrein van lokale democratie. Zeker op het terrein 
van digitale besluitvorming en digitale participatie is 
er veel kennis en ervaringen gedeeld en zijn er meters 
gemaakt binnen gemeenten. Griffiers spelen een 
belangrijke, maar vaak onzichtbare rol in de 
machinekamer van de lokale democratie. Het belang 
van een sterke griffiersfunctie heeft zich bewezen. 

Het programma Democratie in Actie loopt tot eind 
2021 met speciale focus op de digitale democratie, de 
energietransitie, de gemeentelijke 
participatieverordening inclusief het Uitdaagrecht 
(Right to Challenge). Speciale aandacht is in 2021 
noodzakelijk om alle instrumenten en ervaringen te 
bundelen in een gereedschapskist voor nieuwe 
gemeentebesturen en gemeenteraden na de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Sleutelwoorden 
zijn borging en opschaling naar alle gemeenten.

2.3 Weerbaar Bestuur 
De VNG is blij met de inzet van het ministerie van BZK 
in en met het Netwerk Weerbaar Bestuur. 

Volgens de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020, in 
opdracht van het ministerie BZK periodiek uitgevoerd, 
heeft een op de tien politieke ambtsdragers in het 
afgelopen jaar een naar eigen zeggen ernstig incident 
meegemaakt. Bij ongeveer een kwart ging het om een 
minder ernstig incident. Vier op de tien politieke 
ambtsdragers die een of meerdere incidenten 

hebben meegemaakt (15% van alle ambtsdragers) 
ondervinden hiervan nadelige effecten. Hierbij gaat 
het voornamelijk om effecten op het werkplezier, maar 
bijvoorbeeld ook om gezondheidsklachten. Uit de 
monitor komt ook naar voren dat registratie van 
incidenten en aangiften behoorlijk achterblijven op 
wat er daadwerkelijk gebeurt. 
Agressie en geweld treft niet alleen politieke 
ambtsdragers binnen de decentrale overheden, maar 
helaas ook Kamerleden, zoals onlangs ook weer is 
gebleken: https://nos.nl/artikel/2344900-
kamervoorzitter-arib-doet-aangifte-vanwege-
bedreiging-omtzigt.html 
                                                                                        
Onze democratische rechtsstaat is een groot goed en 
vergt voortdurend onderhoud. Democratie en bestuur 
is mensenwerk en we moeten zuinig zijn op iedereen 
die hier dagelijks invulling aan geeft. Burgers moeten 
vrij hun democratische rechten kunnen uitoefenen. 
Politieke ambtsdragers én ambtenaren moeten veilig 
hun werk kunnen doen. Structurele investeringen in 
bewustwordingstrainingen en een veilige 
werkomgeving voor bestuur en ambtenaren zijn 
noodzakelijk. 

In bepaalde gemeenten spelen reële risico’s dat een 
‘verrotting’ binnen het lokaal bestuur, ook te relateren 
aan georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, 
grote risico’s oplevert voor de integriteit van het lokaal 
bestuur en wordt het vertrouwen van de (lokale) 
samenleving daarin serieus bedreigd.

De VNG is mede daarom positief over voorstellen 
voor een verplichte VOG voor bestuurders, over 
voorstellen om kandidaat-wethouders en kandidaat-
burgemeesters aan een risicoanalyse te kunnen 
onderwerpen en over uitbreiding van de gronden die 
aanleiding kunnen zijn raadsleden het passief 
kiesrecht te ontnemen.

2.4 Verkiezingen
Verkiezingen met in achtneming van 
coronamaatregelen 
Bij de aankomende verkiezingen zullen nog steeds 
maatregelen van kracht zijn om de verspreiding van 
covid-19 te voorkomen. Gemeenten zetten zich er ten 
volle voor in om deze verkiezingen veilig en goed te 
organiseren. Ze staan daarbij voor een gigantische 
opgave. Een van de grootste uitdagingen is om het 
aantal stemlocaties op peil te houden. Het staat niet 
vast of gemeenten voldoende, voor alle kiezers 
toegankelijke, ‘coronaproof’-stemlokalen en/of 
tellocaties zullen vinden. Ook de beschikbaarheid van 
voldoende extra menskracht (extra stembureauleden, 
reserve stembureauleden, waarnemers) is volstrekt 
onzeker. De uitvoerbaarheid van de aangekondigde 
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maatregelen is een belangrijk punt van aandacht. 
Gemeenten moeten daarom maximaal worden 
gefaciliteerd om de verkiezingen zo goed en veilig 
mogelijk te organiseren. Dat betekent dat het kabinet 
zo nodig onorthodoxe maatregelen moet inzetten. 
Ook moet, ondanks de onzekerheid waarmee de 
bestrijding van covid-19 is omgeven, sneller duidelijk 
worden tot welke alternatieve scenario’s wordt 
besloten. 

Wetsvoorstel nieuwe procedure vaststelling 
verkiezingsuitslagen 
Dit wetsvoorstel beoogt de procedure voor het tellen 
van de stemmen, het berekenen en vaststellen van de 
verkiezingsuitslag te verbeteren. Wij zijn van mening 
dat het wetsvoorstel niet de goede weg is om de 
aangekondigde verbeteringen te bereiken. Alle inzet 
moet zijn gericht op het meteen tot een betere en 
moderne manier van tellen van de stemmen te 
komen: het invoeren van een nieuw, handzaam 
stembiljet en het elektronisch tellen daarvan. Deze 
vorm van tellen zou een groot deel van de nu 
voorgestelde wijzigingen overbodig maken. De extra 
forse belasting die nu van gemeenten voor een 
beperkt aantal verkiezingsjaren wordt gevraagd, is 
niet nodig.
Bovendien heeft het wetsvoorstel in de uitvoering 
evident onwenselijke gevolgen voor gemeenten. De 
vrijheid die gemeenten op papier hebben om te 
kiezen voor het centraal tellen van de stemmen, 
bestaat in werkelijkheid niet. Beide gepresenteerde 
telopties vereisen een vorm van centraal tellen, zodat 
er helemaal geen daadwerkelijke afwegingsvrijheid is 
voor gemeenten. Daarbij komt dat gemeenten geen 
enkele compensatie ontvangen voor de 
uitvoeringskosten van de wet. Dit is in strijd met artikel 
2 Financiële Verhoudingswet en de interbestuurlijke 
en financiële verhoudingen tussen het Rijk en 
gemeenten. Ook daarom moet dit wetsvoorstel van 
tafel. 

2.5 Wet Open Overheid
Momenteel ligt de Wijzigingswet Wet Open Overheid 
(Woo) ter behandeling bij uw Kamer voor. De VNG is 
op hoofdlijnen positief over de inhoud van de 
Wijzigingswet, maar heeft haar steun van meet af aan 
gegeven onder de harde voorwaarde dat de 
gemeenten een reële compensatie ontvangen voor 
de uitvoeringskosten van de Woo. Een adequate 
vergoeding voor de uitvoering van deze nieuwe taak 
is essentieel. De VNG zal haar steun voor de Woo 
moeten intrekken als deze reële compensatie 
achterwege blijft.
In de Nota naar aanleiding van het verslag (35 112, nr. 
12) hebben de initiatiefnemers aangegeven, net als 
de medeoverheden, veel waarde te hechten aan de 

uitgangspunten van de Financiële Verhoudingswet en 
er daarom vanuit te gaan dat adequate compensatie 
wordt overeengekomen. 
Tot op heden is er echter geen duidelijkheid over 
deze financiële compensatie, het gesprek daarover 
met de minister heeft nog niet plaatsgevonden. 
Gemeenten moeten de zekerheid hebben dat de 
kosten van de Woo worden gecompenseerd. Wij 
vragen u daarom bij de minister op aan te dringen dat 
deze compensatie wordt verleend. Ook verzoeken wij 
u de behandeling van het wetsvoorstel op te schorten 
totdat er uitsluitsel bestaat over een reële 
compensatie. 

2.6 Politieke partijen
Dit jaar zal de Wet op de politieke partijen (Wpp) in 
procedure worden gebracht. De VNG heeft al eerder 
aangegeven dat het onderscheid tussen lokale en 
landelijke politieke partijen moet verdwijnen. Een 
derde van de raadszetels wordt op dit moment 
ingenomen door vertegenwoordigers van lokale 
politieke partijen. In het belang van een goed 
functionerende lokale democratie is er geen reden te 
bedenken om lokale politieke partijen anders te 
behandelen dan landelijke politieke partijen. Lokale 
politieke partijen hebben ook recht op toegang tot 
financiële ondersteuning en recht op toegang tot 
kennis. Beide zaken worden voor landelijke partijen 
geregeld via de Wet financiering politieke partijen 
(Wfpp), welke straks wordt opgenomen in de Wpp. 
Wij vragen u dan ook om bij de behandeling van de 
Wpp er voor te zorgen dat ook lokale politieke 
partijen een beroep kunnen doen op de regelingen 
die zijn opgenomen in deze wet. 

3. Informatiebeleid
3.1 Generieke Digitale Infrastructuur
Gemeenten willen de omvang van de generieke 
digitale infrastructuur beperken tot een compacte en 
robuuste set voorzieningen die nodig is voor een 
goed functionerende digitale overheid. Momenteel is 
er generieke steun voor een Digitale Identiteit en de 
tien Basisregistraties. Daarnaast willen gemeenten 
uitgaan van een volledige financiering door het Rijk 
en een heldere governance voor de digitale 
overheidsvoorzieningen. Voor niet-generieke (maar 
wel gemeenschappelijke) functies kan gekozen 
worden voor invulling via standaarden en 
afsprakenstelsels.

3.2 Stelsel van Basisregistraties
Gemeenten willen werken aan kwalitatieve 
overheidsdienstverlening en hiertoe is het nodig het 
Stelsel van Basisregistraties te versterken. Als 
onderdeel hiervan moet de governance en 
financiering van de Basisregistraties in den brede 



herzien worden en eenduidig ingericht. Uitgangspunt 
daarbij is dat alle kosten in de keten meegenomen 
worden – inclusief de kosten van het bijhouden – en 
dat er invulling wordt gegeven aan het ‘één overheid’-
principe. De financiering moet innovatie bevorderen 
en niet voor administratieve lasten zorgen. De kosten 
moeten door deelnemers ervaren worden als redelijk, 
voorspelbaar en transparant. 

3.3 Overheidsbrede Dienstverlening
Het is belangrijk dat de uitvoering van 
overheidsdienstverlening dicht bij inwoners 
plaatsvindt, omdat er een groep mensen is die de 
weg naar de overheid niet weet te vinden. Het zijn de 
meest kwetsbaren: mensen of gezinnen met een 
stapeling van problemen. Zij staan veraf van de 
ingewikkelde bestuurlijke werkelijkheid. Voor hen zijn 

dit soort zaken te complex geworden. Ze raken het 
overzicht kwijt en hulp komt niet goed aan of is zelfs 
contraproductief. Gemeenten willen voor deze 
inwoners een aanspreekpunt zijn, een menselijk 
gezicht. 

Dat betekent dat gemeenten daarvoor wel de 
mogelijkheden moeten hebben iets te kunnen 
zeggen over de uitvoering van overheidsdiensten. Dat 
vergt op zijn beurt betere afspraken tussen 
gemeenten en Rijk, als één overheid. Het vraagt om 
maatwerk per opgave: wie doet wat en met welke 
instrumenten. Het uiteindelijke doel is 
overheidsdienstverlening dichter bij de inwoners, en 
eenvoudiger, te organiseren. 


