
 

 

 

 

10a. Stand van zaken VNG-inzet kabinetsformatie  
Bijlage bij ledenbrief 19 mei 2021: “Uitnodiging ALV 16 juni 2021”  

 

Samenvatting 
De formatie van een nieuw kabinet gaat niet heel snel. De inzet van het VNG-bestuur voor de 

gesprekken met de formerende partijen blijft onverminderd de resolutie die unaniem is vastgesteld door 

de ALV op 12 februari jl. Alle inspanningen zijn erop gericht op (1) de financiële positie van gemeenten 

structureel te verbeteren en (2) door een Wet op het decentraal bestuur de interbestuurlijke 

verhoudingen te verbeteren en te voorkomen dat we weer in een positie komen waar we nu in zitten. 

Als deze twee punten geregeld zijn sluiten we graag akkoorden met het nieuwe kabinet over 

inhoudelijke opgaven. Dan gaat het om de onderwerpen die in ‘Krachtig groen herstel van Nederland’ 

zijn benoemd (klimaat en energie, regionale economie, wonen en digitalisering), om het sociaal domein 

en om uitvoering. 

 

Inleiding 

Het tempo van de formatie van een nieuw kabinet ligt niet hoog. Anders dan we hadden gehoopt 

kunnen we u daarom nu geen tussen- of eindstand van onze gesprekken melden. In deze ledenbrief 

vindt u daarom onze formatiegerelateerde activiteiten sinds de ALV van februari. We gaan in op de 

unaniem aangenomen resolutie, de arbitrage op de jeugdzorg, onze inzet voor de voorjaarsnota en de 

begroting 2022. Daarnaast geven een toelichting op de verschillende sporen in het programma Inzet 

kabinetsformatie. 

 

1. Resolutie ALV 

Tijdens de ALV van 12 februari stemde u unaniem in met de resolutie ‘Herstel van bestuurlijk en 

financieel vertrouwen.’ De resolutie is daarmee het kader van onze onderhandelingsstrategie. In het 

kort staat in de resolutie: 

 

• Een akkoord sluiten over de structurele financiële situatie van gemeenten en betere 

interbestuurlijke verhoudingen (via de Wet op het decentraal bestuur), is randvoorwaardelijk 

voor andere afspraken met het nieuwe kabinet. 

• We kunnen in afwachting van zo’n akkoord over inhoudelijke opgaven wél het gesprek voeren 

met het demissionaire kabinet of de onderhandelaars voor een nieuw kabinet, maar géén 

afspraken maken. 

 

In al onze communicatie-uitingen en gesprekken met politieke partijen dragen wij deze lijn onverkort uit. 

Op deze plaats willen we u graag oproepen om datzelfde te doen in uw contacten met de landelijke 

politiek. De lobby op inhoudelijke opgaven wordt pas productief voor alle gemeenten als die ná de 

randvoorwaardelijke afspraken op gang komt. 

 

2. Jeugd 

Zoals u weet heeft AEF eind vorig jaar aangetoond dat gemeenten in 2019 fors tekort kwamen op de 

jeugdzorg. We hadden de ambitie om het tekort structureel op te lossen met het inmiddels 

demissionaire kabinet en dit onderwerp niet aan de formatietafel te hoeven bespreken. Hoewel het 

kabinet de tekorten erkent zijn we daar niet uitgekomen. Omdat we niet genoeg vertrouwen hadden in 
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de oplossingsrichting die werd voorgesteld hebben we op 11 maart volgens een vooraf vastgestelde 

procedure arbitrage ingeschakeld.  

 

 

 

Tegemoetkoming 2021 

In april is weer intensief overleg gevoerd tussen VNG en rijk over de financiële tekorten op jeugd en de 

noodzaak van compensatie. Dit heeft geresulteerd in een extra incidentele bijdrage van het rijk van 

€613 miljoen voor het jaar 2021. Dit zal in de meicirculaire beschikbaar worden gesteld door het rijk. 

Dat betekent dus voor 2021, inclusief de eerder beschikbaar gestelde € 300 miljoen, in totaal € 913 

miljoen. 

 
3. De sporen 

 

Spoor 1 Financiën op orde  

 
De inzet voor spoor 1 is duidelijk: structurele compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg, de 

opschalingskorting moet van tafel en abonnementstarief moet worden afgeschaft. In de afgelopen 

maanden zijn er opnieuw onderzoeken gepubliceerd die de noodzaak van het op orde brengen van de 

financiële verhoudingen onderschrijven.  

 

Het rapport van onderzoeks- en adviesbureau BDO 'De groeiende druk van het sociaal domein: een 

onderzoek naar de jaarrekeningen van Nederlandse gemeenten' schrijft onder andere dat sinds de 

gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor het uitvoeren van de taken op het gebied van 

maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie, jaar op jaar is geconcludeerd dat de 

netto-lasten voor het sociaal domein zijn gestegen: van een omvang van €18 miljard in 2015 naar €22,7 

miljard in 2019. Een stijging van ruim 25%.  

 

De beschikbare budgetten stijgen niet in dezelfde verhouding mee. Het geld moet ergens vandaan 

komen, dus wordt er elders bezuinigd en dat leidt weer tot verschraling van voorzieningen. Dat blijkt 

ook uit onderzoek van Cebeon in opdracht van het ministerie van BZK: gemeenten hebben sinds 2015 

ruim € 2,4 miljard bezuinigd op hun uitvoeringscapaciteit. In de praktijk zorgt dit bijvoorbeeld tot het 

beperken van openingstijden, het verlagen van kwaliteitsniveaus van onderhoud of het versoberen van 

minimaregelingen. 

 

In de afgelopen maanden is er ook door verschillende media aandacht gegeven aan de financiële 

tekorten van gemeenten. Na de afgelopen ALV stond er een stuk in de Volkskrant over de financiële 

situatie van gemeenten. In de verkiezingsspecial bij het VNG-magazine van 19 februari staan 

interviews over gemeenten met de lijsttrekkers van SP, VVD, SGP, D66, ChristenUnie, CDA, 50PLUS 

en PvdA. Er stond een advertentie in de Volkskrant over het inzetten van de arbitrage. Ook stonden er 

diverse berichten in het NRC. In het Binnenlands Bestuur staat een uitgebreid artikel over het 

incidentele geld voor jeugd, hier te lezen. NOS en Trouw besteedden hier o.a. ook aandacht aan.  

 

Spoor 2 Wet decentraal bestuur 

 
Voorafgaand aan de ALV van 12 februari jl. heeft de VNG haar initiatiefwet, de Wet op het decentraal 

bestuur, overgedragen gekregen. Deze wet is hier te vinden. Op dit moment wordt er met verschillende 

organisaties, zoals de koepels IPO en UvW, de Raad van State en het ministerie van BZK gesproken 

over hoe deze wet en de inhoudelijke bouwstenen verder gebracht kan worden.  
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Ondertussen werkt het ministerie van BZK ook aan verschillende beleidskaders over interbestuurlijke 

en financiële verhoudingen. In deze beleidskaders worden de verschillende elementen van de wet op 

een praktischer niveau uitgewerkt. Denk hierbij aan omgangsregels bij totstandkoming van nieuw 

beleid, financiële arrangementen en toetsing op de uitvoerbaarheid. De VNG is betrokken bij de 

invulling van deze kaders.  

 

Spoor 3 Aanbod aan het kabinet 
 

Het aanbod aan het kabinet, ‘Krachtig groen herstel van Nederland', is bepaald in gezamenlijkheid met 

de andere koepels van de decentrale overheden, IPO en UvW, en gepubliceerd in februari 2021.  

 

Op 8 april 2021 is er vanuit de koepels een brief gestuurd aan de informateur, de heer H.D. Tjeenk 

Willink. Hierin is de noodzaak van het betrekken van medeoverheden als bestuurlijk partners benadrukt 

en de verwachting uitgesproken dat de medeoverheden meegenomen worden de zoektocht van de 

informateur. Daarnaast is aangegeven dat onze inzet voor de samenwerking met het rijk is verwoord in 

Krachtig Groen Herstel van Nederland. Wat ons betreft een goede basis voor een krachtige coalitie van 

de vier overheden. Daarbij zijn de randvoorwaarden van spoor 1 en 2 expliciet benoemd.  

 

Spoor 4 Focus op uitvoering 

 
In het vierde spoor van de VNG inzet voor de kabinetsformatie hebben we onder de noemer “focus op 

uitvoering” onze inzet ter verbetering van de kwaliteit van de uitvoering uitgewerkt. We hebben daarin 

drie onderdelen onderscheiden: 

1. De kracht van de uitvoerende macht: werken aan een betere uitvoerbaarheid van wetten, 

regels en beleid.  

2. De menselijke maat in dienstverlening: voor de mensen die in de knel komen een vangnet 

creëren 

3. Samen investeren in de uitvoeringskracht van onze organisaties, op het gebied van personele 

capaciteit en expertise, informatievoorziening, en digitalisering. 

  

In een kort paper hebben we vanuit het perspectief van gemeenten het beeld van uitvoerbaarheid, 

menselijke maat in dienstverlening en investeringen in de uitvoeringskracht uitgewerkt. Op basis 

daarvan hebben we een voorstel uitgewerkt voor een concrete bestuurlijke positionering richting een 

nieuw kabinet.  

 

4. De komende periode  
Zoals hierboven aangegeven ligt het tempo van de formatie nog niet hoog. Toch werkt de VNG op dit 

moment hard aan de voorbereidingen voor de onderhandelingen om klaar te staan op het moment dat 

het zover is. Want als de formatie begint dan rekenen wij erop dat de informateur de decentrale 

overheden vroegtijdig uit zal nodigen aan tafel. We zijn continu in gesprek met politieke partijen, 

adviesraden en maatschappelijke partners om dit voor te bereiden. 

 

Daarnaast spreekt de VNG met een brede maatschappelijke coalitie om onze boodschap onder de 

aandacht te krijgen bij partners die ook aan tafel komen tijdens de formatie. Dit geldt ook voor 

gesprekken met adviseurs van het kabinet en gesprekken met en binnen politieke partijen.  
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