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• WET OP DECENTRAAL BESTUUR

• Noodzaak betere positie gemeenten

• Betere afspraken tussen Rijk en gemeenten

• Wettelijke basis

• Geschillenbeslechting vastleggen



• Onderzoek “Beginselen versus praktijken, toetsing van 
decentralisatieprocessen” 

• Peter Castenmiller, onderzoeker en co-auteur

• Onderzoek naar decentralisaties in afgelopen 15 jaar

• Duidelijke conclusies en aanbevelingen 

• Met brief van minister van BZK aan Tweede Kamer

• 11 november 2020



• Conclusies en aanbevelingen in vogelvlucht (1)

• Decentralisaties zijn vooral gericht op het verlichten van uitvoerings- en 
budgettaire problemen van de rijksoverheid

• Decentralisaties vaak met te weinig financiële middelen

• Noodzaak van invoer van onafhankelijke bindende toetsing / 
uitvoeringstoets bij decentralisaties

• Gemeenteraden moeten formele positie krijgen bij besluit 
decentralisaties



• Conclusies en aanbevelingen in vogelvlucht (2)

• Regionale bestuurslaag moet een serieuze plek krijgen in bestuurlijk 
stelsel met democratische legitimiteit

• Tussen decentrale overheden bestaan grote verschillen in omvang en 
bestuurskracht, houdt hier rekening mee

• De minister van BZK moet een grotere rol krijgen bij decentralisaties in 
relatie tot vakdepartementen 

• Er moet een onafhankelijke geschillenbeslechting komen voor 
interbestuurlijke geschillen



• Conclusies en aanbevelingen in vogelvlucht (3)

• Pas op voor bijsturing (aanvullende regels) door parlement en 
departementen tijdens uitvoering van decentralisaties

• Decentralisaties delegeren bevoegdheden vaak aan colleges; breng 
gemeenteraden meer in positie

• rapport:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z21007&did=20
20D44943

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z21007&did=2020D44943


• Centrale vragen:

• 1. Herkennen we dit beeld?

• 2. Wat moeten we doen om de positie van gemeenteraden bij 
decentralisaties te vergroten?

• 3. Welke rol heeft de VNG hierbij?

• 4. Wat moet er worden meegenomen in de Wet op Decentraal Bestuur 
om de positie van gemeenteraden te versterken?


