
76

VNG Kadernota
2023



1

1.  Inleiding    2
  
2.  Inclusieve Samenleving  5
2.1.  Kansengelijkheid  6
2.2.  Bestaanszekerheid  8
2.3.  Gezond leven  11

3.  Leefomgeving  14
3.1.  Fysieke Leefomgeving  15
3.2.  Omgevingswet  17
3.3.  Energie en klimaat  18
3.4.  Regionale economie  21

4.  Lokale Democratie en Veiligheid 22
4.1.  Vitale lokale democratie  23
4.2.  Lokaal Bestuurlijke Inrichting  24
4.3.  De veilige gemeente  26

5.  Informatiesamenleving  27
5.1.  Digitale Informatievoorziening  28
5.2.  Digitale veiligheid  33
5.3.  Verantwoord datagestuurd werken  35
5.4.  Ethiek en Digitale grondrechten  37
5.5.  Trends en Innovatie  39

6.  Uitvoeringskracht  41
6.1.  Inclusieve dienstverlening  42
6.2.  Uitvoerbaarheid en uitvoeringskracht  43
6.3.  Collectieve inkoop en beheer  45

7.  Actieve Leden Organisatie  47
7.1.  Verenigingsstrategie  48
7.2.  Programma Visie 2030  48
7.3.  Netwerkorganisatie  48
7.4  Kennis    48
7.5.  Werkgeversfunctie  48
7.6.  Europa    49
7.7.  Global Goals  49

8.  Ondersteuning organisatie  50
8.1.  Bedrijfsvoering  51
8.2.  Communicatie  51
8.3.  Fondsbeheer, planning & control, en quality assurance 51
8.4.  Governance-ondersteuning extern  52

9.  Financiën    53
9.1.  Ontwikkeling begroting  54
9.2.  Contributieontwikkeling  54
9.3.  Meerjarig perspectief  54
9.4.  Financiële kaders  55
9.5.  Begroting en omvang Fonds GGU  56

10. Bijlage: GGU Portfolio overzicht 57

11. Bijlage: GGU Structurele diensten in 2023 58

Inhoud



2

1
Inleiding



3

Een stap in de goede richting

Gemeenten worden dagelijks geconfronteerd met impactvolle gebeurtenissen. Na de corona-
crisis hebben gemeenten nu de handen vol aan de woonopgave en de opvang van vluchtelingen
uit Oekraïne. Ook de uitdagingen voor gemeenten op de arbeidsmarkt zijn op dit moment 
groot. Dit speelt zowel op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, automatisering en
ICT, als welzijn en jeugdzorg. Het heeft niet alleen consequenties voor bijvoorbeeld de woning-
bouwopgaven, maar voor veel meer vraagstukken waarvoor gemeenten aan de lat staan. 
Als eerste overheid moet de gemeente altijd klaar staan en rekening houden met onverwachte
gebeurtenissen. Het vergt veerkracht om daadkrachtig te handelen en verantwoordelijkheid 
te nemen. De VNG wil gemeenten ondersteunen bij het versterken van deze veerkracht. Dat 
doen we in de volle breedte van de maatschappelijk opgaven, zoals die in deze Kadernota 
2023 zijn uitgewerkt.

Landelijke prioriteiten lokaal oplossen 

Het kabinet heeft een aantal grote thema’s gekozen, zoals woningbouw, onderwijs en jeugdzorg,
waarop de komende jaren fors wordt ingezet. Gemeenten onderschrijven deze prioriteiten op 
inhoud, maar maken onderscheid in de manier waarop deze moeten worden bekostigd. De 
inzet van tijdelijke middelen en het omzetten van structurele financiering in tijdelijke fondsen, 
bemoeilijkt de meerjarige inzet door gemeenten op de prioritaire domeinen. Daarom zet de 
VNG ook in 2023 in op het verbeteren van de interbestuurlijke en financiële verhoudingen 
tussen gemeenten en het Rijk.

Dichtbij de inwoners

Gemeenten geven als meest nabije overheid op lokaal niveau invulling aan de landelijke 
ambities om grote opgaven aan te pakken. Door aan te sluiten bij de leefwereld van  
inwoners kunnen juist gemeenten doeltreffend optreden. Daarbij dragen we een brede 
verantwoordelijkheid ten aanzien van uiteenlopende dossiers. Van woningbouwsopgave en 
stikstofcrisis, tot armoedebestrijding en inburgering. Gemeenten zijn in staat om deze opgaven 
dichtbij de mensen zelf te ontwikkelen en uit te voeren. Ook als dat betekent dat we soms 
een stap opzij moeten zetten, om de samenleving de ruimte te laten om zelf oplossingen te 
bedenken.

Versterken uitvoeringskracht

De relatie tussen beleid en uitvoering verandert. Er is sprake van een omkering waarbij we de
kloof tussen beleid en uitvoering willen verkleinen. Het overmatig denken in politieke haalbaar-
heid, gaat ten koste van een realistische blik op de uitvoerbaarheid. De VNG zet daarom in
2023 in op het vergroten van de uitvoeringskracht van gemeenten. Door actief samen te werken
met alle uitvoerende instanties, betrekken we de stem van de uitvoering vroegtijdig bij het maken
van beleid. Deze inbreng moet meer impact hebben op het werk van beleidsmakers, zodat het 
doenvermogen van inwoners wordt meegewogen bij het maken van beleid en wetgeving.

Samen met gemeenten

De VNG staat dichtbij haar leden. De wethouders en raadsleden die onlangs aan een nieuwe 
bestuursperiode zijn begonnen, zullen we ook in 2023 actief betrekken en voorbereiden op 
belangrijke ontwikkelingen waaraan we als VNG samenwerken. We staan in nauwe verbinding 
met onze leden en werken ook actief samen met de regionale samenwerkingsverbanden 
waarin gemeenten zijn betrokken. Aangezien inmiddels een kwart van de financiering via 
regio’s is georganiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, wonen, gezondheid en 
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arbeidsmarkt, zal de VNG haar dienstverlening ook hierop afstemmen. Datzelfde geldt voor 
gemeentelijke samenwerking op Europees niveau. We zullen op verschillende manieren in 
gesprek gaan met onze leden zodat zij altijd de weg naar de VNG weten te vinden en zodat wij 
alle inbreng de aandacht kunnen geven die het verdient.

Visie 2030

In 2023 wordt de Visie 2030 besproken en vastgesteld. In deze visie wordt uitgewerkt hoe de
VNG zich verder zal gaan ontwikkelen tot netwerk van netwerken, hoe de relatie met gemeenten
zal intensiveren, en zich verder ontwikkelt als een ‘vereniging van regio’s’, en zo verdere stappen
zet met betrekking tot kennis, scholing, en het gebruik van data en visitaties.
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Niet iedereen heeft ondersteuning vanuit de overheid nodig voor een goede 
startpositie in de samenleving. Om kansengelijkheid te vergroten, leggen 
gemeenten daarom de focus op die (groepen) inwoners die de ondersteuning 
het hardst nodig hebben. Vooral het versterken van de startpositie van jongeren 
is daarbij van belang. Door te investeren in kansengelijkheid versterken we hun
kansen op het gebied van gezondheid, talentontwikkeling en inzet op de arbeids-
markt. Investeren in kansengelijkheid is ook investeren in de prestatiekwalificaties
en de sociaal-maatschappelijke rol van het onderwijs. Om zo kinderen en jongeren
te kunnen bieden wat zij nodig hebben om hun weg te vinden in onze samenleving.

Kansrijke start

We zetten ons in voor investeringen in een kansrijke start. Daardoor kunnen signalen van de zorg 
snel worden opgepakt, en wordt versterking van de kwaliteit van voorschoolse educatie en van 
onderwijsachterstandsprogramma’s door gemeenten mogelijk gemaakt. 

Jeugdhulp en -zorg

We streven ernaar dat er structureel extra middelen beschikbaar zijn voor jeugdhulp en -zorg 
om passende ondersteuning en begeleiding van jongeren mogelijk te maken. Daarbij is de 
uitspraak van de Commissie van Wijzen leidend en stellen we samen met onze partners een 
hervorming-agenda op om de kosten op langere termijn beheersbaar te houden, inclusief de 
kosten voor administratieve lasten en gegevensuitwisseling. Om extra aandacht te kunnen 
geven aan inwoners voor wie het benutten van kansen niet vanzelfsprekend is, bieden we
gemeenten meer mogelijkheden om middelen te besteden aan digitale inclusie en onder-
steunen we hen bij de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel.

2.2.1

2.1
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Zorg voor Jeugd 

Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om van elkaar te leren in de financiële en inhoudelijke 
sturing op de jeugdhulp. Daarom bieden we ondersteuning bij ingewikkelde vraagstukken en
bijstand bij acute problematiek. Door de regionale samenwerking te versterken, krijgen gemeenten
 meer grip op het sociaal domein in het algemeen, en de jeugdhulp in het bijzonder. Zodra de 
Hervormingsagenda Jeugd beschikbaar komt, zal deze leidend zijn in de verdere ontwikkeling 
van het jeugddomein en de bijbehorende inzet.

Kennispositie en ketenregie sociaal domein en de jeugdbescherming

Gemeenten willen tijdig worden betrokken bij het opstellen en uitwerken van nieuwe wet- en
regelgeving om de uitvoerbaarheid en kosteneffectiviteit ervan te kunnen beoordelen. Daar-
voor is een betere gemeentelijke informatiepositie noodzakelijk. We betrekken meer gemeenten
bij onze proactieve kennispositie zodat we gezamenlijk beter kunnen anticiperen op de toe-
komstige wet- en regelgeving van het Ministerie van VWS. Gemeenten willen dienstverlening
aan groepen kwetsbare burgers kosteneffectief uitvoeren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken
van collectieve voorzieningen en gezamenlijke contracten. Want meer uniformiteit in contracten
leidt tot minder doorbelasting van tarieven. Daarbij zetten we in op digitalisering, en maken we
afspraken met ketenpartners over de governance en de financiering.

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein vervult een regiefunctie op het vlak van standaarden en
inhoudelijke ondersteuning om de administratieve lasten te verminderen en kosten te besparen.
Via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) hebben gemeenten tot op heden een stabiele
en betrouwbare toegang tot het berichtenverkeer aangaande de Wmo en de Jeugdwet, de
signalen met betrekking tot de Wet langdurige zorg (Wlz) en de berichten over de Persoons-
gebonden Budgetten (PGB). In 2023 wordt het Ketenbureau i-Sociaal Domein doorontwikkeld 
en de inzet op bovengenoemde opgaven geïntensiveerd. Belangrijkste taak daarbij is het 
bevorderen van het strategisch partnerschap tussen gemeenten en aanbieders gericht op een 
moderne gegevensuitwisseling. Het is onder meer onze ambitie om voor de Jeugdwet een
contractstandaard te ontwikkelen die waar nodig onderscheid maakt in bepalingen
per uitvoeringsvariant.

Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO

Gemeenten ondersteunen scholen met de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO (VVA), zodat
ze veilig en digitaal aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen kunnen uitwisselen. Door 
gebruik te maken van deze collectieve voorziening besparen gemeenten kosten. 

Toezicht en handhaving kinderopvang 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor handhaving en toezicht in het kader van de Wet kinder-
opvang. Zij voeren de handhaving uit bij commerciële kinderopvanginstellingen en gastouders 
op basis van inspectierapporten die door de GGD’s worden opgesteld. We verbeteren de 
transparantie en kwaliteit van toezicht en de handhaving door standaardisatie van afspraken en 
bundeling van expertise.

2  Inclusieve samenleving
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Bestaanszekerheid is een grondrecht en geen beleidskeuze. Om bestaanszeker-
heid te bieden, moeten de basisvoorwaarden op orde zijn, zoals de zekerheid 
van voldoende en voorspelbaar inkomen, de zekerheid van werk en van mee 
kunnen doen in de samenleving. Maar ook de zekerheid van een dak boven 
je hoofd bij een geschikte en betaalbare woning. En in een veilige en prettige 
omgeving, met snelle en toegankelijke dienstverlening in situaties die de veilig-
heid bedreigen.

Gemeenten begeleiden inwoners naar passend werk, ondersteunen hen bij het oplossen van
inkomens- of schuldenproblematiek, en hebben een regierol bij het inburgeren van nieuw-
komers. Het is daarbij van belang dat gemeentelijke processen, dienstverlening en informatie-
voorziening worden ingericht vanuit het perspectief van de inwoners. We ondersteunen 
gemeenten bij de uitvoering van wetgeving, en bij het professionaliseren en inrichten van het 
informatielandschap op basis van Common Ground binnen de ketens Werk en Inkomen en 
Schulden en Inburgering (het WISI-domein). In het Koers- en Actiedocument WISI 2022-2023 is 
de samenhang in het WISI-domein verder vormgegeven.

De kinderopvangtoeslagaffaire heeft de gevolgen van strikte uitvoering van rigide wet- en regel-
geving pijnlijk zichtbaar gemaakt. We delen de roep om een menselijke maat bij de uitvoering 
van wet- en regelgeving en vereenvoudiging van toeslagen. We ondersteunen gemeenten bij 
het samenwerken met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en werken daarnaast 
aan een structurele samenwerking met de dienst Toeslagen van het Ministerie van Financiën. 

We zetten ons in voor een herziening van de Participatiewet waarbij we op korte termijn kleinere
stappen zetten naar een Participatiewet met meer menselijke maat. De overgangen tussen de 
verschillende wetten, zoals de Participatiewet, de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en
de Wet Inburgering zijn belangrijk. Met UWV zetten we in op aansluitende dienstverlening waar-
door inwoners niet tussen wal en schip vallen bij ondersteuning naar werk.

Onze belangenbehartiging richt zich bij werkzekerheid op voldoende middelen voor re-integratie
 en betere financieringsmogelijkheden voor scholing, leerwerkloketten en loonkostensubsidies. 
Ook moeten er significante stappen worden gezet op weg naar sterke sociale ontwikkelbedrijven.

2.2
Bestaanszekerheid
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We streven, na de eerste ervaringen met categorale bijstand voor energiearmoede, op een 
brede gemeentelijke bevoegdheid voor categorale bijstand, en op meer mogelijkheden bij
 het oplossen van schulden. Ook streven we ernaar dat gemeenten over structurele middelen 
kunnen beschikken om armoede en schulden te bestrijden. Voor de verbetering van woon-
zekerheid is het van belang dat er concrete stappen worden gezet om voor iedereen betaal-
baar en geschikt wonen te realiseren. Daarom zetten we in op de rijksprogramma’s op het
gebied van Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO). Focus daarbij ligt op volume-
afspraken in de verdeling van sociale woningbouw per regio en investeringen in betaalbare 
woningen. Daarnaast dragen we bij aan het positioneren van de opgaven uit het deelprogramma
“Een thuis voor iedereen”. Dat is erop gericht om alle kwetsbare doelgroepen passende huis-
vesting te garanderen met de benodigde zorg en ondersteuning.

We zetten in op een samenhangende handelswijze bij dreigende onveiligheid door een vereen-
voudiging binnen de jeugdbeschermingsketen, en door versterking van de positie en de finan-
ciering van zorg- en veiligheidshuizen, de invoering van een familierechter en het optimaliseren 
van de ketensamenwerking.

Regie op het WISI-domein en Vraagorganisatie

In het Koers- en Actiedocument WISI 2022-2023 zijn de kader voor samenhang en uitvoering in 
het WISI-domein verder vormgegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van producten zoals de 
WISI-landschappen en Masterklantreizen.

We ontwikkelen de ketens binnen het WISI-domein zodat deze beter aansluiten op de behoeften
en mogelijkheden van de gemeentelijke uitvoering. Daarnaast informeren en adviseren we 
gemeenten over veranderingen in de WISI-ketenvoorzieningen, waardoor het gemeentelijk 
inzicht in het WISI-domein toeneemt door de samenhang van functies, diensten, instrumenten,
applicaties en data. Op basis hiervan kunnen gemeenten hun informatiekundige behoefte
exacter duiden, en sneller vanuit verschillende perspectieven reageren op procesveranderingen.
Ook vullen we de opdrachtgeversrol in namens de gemeenten voor Suwinet.

Werkdomein 

We bieden een aantal specifieke keten-toepassingen aan in samenwerking met landelijke 
organisaties ter verbetering van het werkdomein Denk daarbij aan VUM (uitwisseling profiel-
en vacaturegegevens), UM (Uitwissel Mechanisme) en de instrumentengidsen Dennis (werk-
geversdienstverlening) en Eva (werkzoekenden dienstverlening). In 2022 wordt besloten over 
het continueren van de inzet van VNG en GGU-middelen hiervoor, en besteden we extra 
aandacht aan de uitfasering van het UWV-portaal (inclusief Sonar/Werkcoach Bemiddelings-
Service). Zodoende bieden we helderheid over de te verwachten ketendienstverlening aan 
gemeenten. Tot slot gaan we meewerken aan het SZW-programma Innovatie Gegevens 
Sociaal Domein (IGS). In dit programma worden diverse services van de Toekomst Gegevens-
uitwisseling Werk en Inkomen doorontwikkeld. Gemeenten krijgen hierdoor de beschikking 
over diverse services die de dienstverlening optimaal ondersteunen.

Naleving

We ondersteunen gemeenten in het sociaal domein bij de ketensamenwerking met partners 
gericht op projectmatige interventies. Dit doen we op basis van het convenant van de 
Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI), waarin vertegenwoordigers van de landelijke 
ketenpartners samenwerken. Ook ondersteunen we het landelijk dekkend bestuurlijk netwerk 
van negen Regionale Platforms Fraudebestrijding (RPF). Door de uitvoering gezamenlijk op te 
pakken, kunnen complexe ketenafspraken met de inzet van gezamenlijke expertise efficiënter 
worden opgesteld en uitgevoerd.

2  Inclusieve samenleving
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Inkomensdomein 

Om de dienstverlening op het gebied van inkomenszekerheid te verbeteren, nemen gemeenten 
samen het initiatief om op basis van ervaringen goede oplossingen te bedenken, die snel en
eenvoudig toepasbaar zijn. We faciliteren gemeenten door regie te voeren op de diverse gemeen-
schappelijke gemeentelijke processen in het inkomensdomein. Zo houden we zicht op de 
ontwikkelingen die volgens de informatiekundige visie Common Ground dienen te worden 
ontwikkeld voor opschaling en standaardisatie.

Verbinden Schuldendomein

De schuldenaanpak is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de Rijksoverheid en gemeenten.
Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op
de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten. Met het programma Verbinden
Schuldendomein bieden we overzicht bij al die trajecten en optimaliseren we de ketensamen-
werking tussen gemeenten, UWV en SVB rond de schuldenaanpak. De focus ligt daarbij op 
advies en ondersteuning vanuit informatiekundige oplossingen.

Inburgering

De Wet inburgering 2021 (Wi2021) is 1 januari 2022 in werking getreden. We faciliteren gemeenten
vanuit de teams Naleving en Informatievoorziening bij het uitvoeren en monitoren van de 
Wi2021 in het kader van het lerend stelsel. In 2023 werken we aan het doorontwikkelen van de 
gegevensuitwisseling in de keten (plateau 2 en 3).

Ketenverplichtingen

  In de uitvoering van het sociaal domein werken gemeenten samen met ketenpartners. Door op
   landelijke niveau afspraken te maken, krijgen gemeenten inzicht in zorggebruik, de mogelijk-

heid voor aanbieders om geschillen te laten beoordelen en de domein-overstijgende onder-
steuning bij zorg en veiligheid waaronder de landelijke hoorfunctie. Omdat we op landelijk 
niveau een aantal verplichtingen zijn aangegaan, ondersteunen we de uitvoeringsketen zorg en 
veiligheid. In samenwerking met zorgverzekeraars werken we daarbij aan gezamenlijke regio-
beelden.

2  Inclusieve samenleving
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De vitaliteit en veerkracht van een samenleving is af te meten aan de mate 
waarin inwoners een gezond en gelukkig leven leiden. Verschillende factoren 
beïnvloeden de kwaliteit van leven, zowel op een negatieve als een positieve 
wijze. Als gemeenten investeren in vitaliteit en gezond leven, dan gaat dat verder 
dan enkel de inzet van (medische) zorg en ondersteuning. Het is van belang om 
dit te verbinden aan de inzet op het gebied van participatie, huisvesting, en werk 
en inkomen. Investering in een sterk gezondheidsstelsel is noodzakelijk voor het
tegengaan van de groeiende tweedeling in de samenleving door sociaal-
economische gezondheidsverschillen. En ook met het oog op de groeiende groep
ouderen (‘vergrijzing’) van nu en van de toekomst.

Publieke gezondheid

Publieke gezondheid gaat over gezonde inwoners en een gezonde leefomgeving. Dit is bij
uitstek een gemeentelijke taak en dat moet het ook blijven, zoals dat is uitgewerkt in het koers-
document ‘Van daadkracht naar Veerkracht’. Gemeenten willen proactief gezondheidsbeleid 
maken, en het opdrachtgeverschap richting de GGD’s versterken. Dit wordt mogelijk door het 
monitoren van de gezondheidstoestand. En via regiobeelden waarbij we met zorgverzekeraars, 
GGD’s en andere uitvoerende partners op lokaal en regionaal niveau domein-overstijgend 
samen werken en handelen.  De extra inzet voor Publieke Gezondheid in 2022 is gericht op het 
creëren van de randvoorwaarden voor deze samenwerking, inclusief een structureel budget voor
 lokaal gezondheidsbeleid. Deze inzet wordt gecontinueerd in 2023, waarbij we een afweging 
moeten maken welke rol de VNG hier de komende jaren in wil blijven spelen.

Maatschappelijke ondersteuning & Zorg

Voor toekomstbestendige uitvoering van de Wmo, zetten we in op een gezamenlijk onderzoek
met het Rijk naar de inhoudelijke en financiële houdbaarheid van deze wet als onderdeel van het
zorgstelsel. Ondertussen werken we aan deugdelijke randvoorwaarden voor de gemeentelijke 

2.3
Gezond leven
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uitvoeringspraktijk. Daarbij is onze inzet in het bijzonder gericht op de uitwerking van een 
eerlijke bijdrageregeling als alternatief voor het abonnementstarief, en op compensatie van 
het daardoor ontstane financiële tekort.  

We zetten in op versterking van de lokale regierol van gemeenten bij de uitvoering van een
integrale, wijkgerichte ondersteuning en zorg. Daarbij dient de rol en betekenis van de toegang
en de verbinding met de sociale basis te worden uitgewerkt. Besteden we specifiek aandacht
aan de borging van cliëntondersteuning, mantelzorgondersteuning en passende ondersteuning
voor inwoners met een levenslange beperking die doorwerkt in alle aspecten van het leven.

We ondersteunen de beweging Beschermd Thuis voor kwetsbare groepen door financiële en 
wettelijke randvoorwaarden voor de doordecentralisatie van beschermd wonen te organiseren, 
en implementatieondersteuning aan te bieden. In samenwerking met het programma ‘Een 
thuis voor iedereen’, realiseren we woningen en woonvoorzieningen voor kwetsbare groepen. 
Daarnaast werken we aan het uitwerken en realiseren van randvoorwaarden voor sociale 
inclusie in samenwerking met het Rijk, brancheorganisatie Valente en cliëntvertegenwoordigers 
van Mind.

Platform sociaal domein 

Het samenwerkingsplatform Sociaal Domein is een interbestuurlijk knooppunt ter versterking 
van de uitvoeringskracht van samenwerkende gemeenten en ketenpartners met betrekking 
tot vraagstukken in het sociaal domein. Vanuit dit platform bevorderen we de samenwerking 
tussen Rijk, gemeenten en ketenpartners gericht op een toekomstbestendig sociaal domein. 
De financiering van het platform komt gedeeltelijk uit GGU-middelen en gedeeltelijk uit de 
‘POK-middelen’. In 2023 wordt gewerkt aan een voorstel om deze middelen over te brengen 
naar het GGU-fonds.

Landelijke inkoop 

Gemeenten willen hun opdrachtgevende rol in het sociaal domein zo goed mogelijk invullen. 
De VNG heeft het mandaat van haar leden gekregen om essentiële landelijke functies landelijk 
te contracteren. Op basis van het Landelijk Transitiearrangement (LTA) wordt de landelijke 
inkoop van Jeugd en Wmo gegarandeerd, waardoor hoog-specialistische jeugdhulp en Wmo
beschikbaar zijn. We beheren veertig contracten Jeugd en Wmo met een omvang van ongeveer
130 miljoen euro, en verzorgen de afstemming met gemeenten hierover. We kopen deze zorg in
namens gemeenten op basis van de huidige omvang en kaders. In 2023 loopt de huidige over-
eenkomst af en dient de zorg opnieuw te worden ingekocht. De Commissie van Wijzen heeft 
in mei 2021 een advies uitgebracht over de inrichting van het Jeugdhulpstelsel. In dit advies 
wordt onder andere geadviseerd om het LTA uit te breiden voor een aantal specialistische 
functies. In navolging op dit advies laten wij een onderzoek uitvoeren onder gemeenten naar 
mogelijkheden voor een herbezinning van het LTA.

Gemeentezorgspiegel

Met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is overeenstemming bereikt om de Gemeentezorgspiegel 
(GZS) voor de komende zes jaar te financieren en door te ontwikkelen. VNG en ZN betalen 
hiervoor allebei  €500.000 per jaar. Alle gemeenten krijgen hierdoor de mogelijkheid om zich 
kosteloos aan te sluiten bij de GZS. Met de GZS krijgen gemeenten inzicht in het zorggebruik 
binnen hun gemeente op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg 
(Wlz). De GZS is van belang voor gemeenten, zowel ten behoeve van samenwerkingsafspraken 

2  Inclusieve samenleving
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met zorgverzekeraars en zorgaanbieders, als voor de inrichting van strategisch en uitvoerend 
beleid. De GZS kan gemeenten helpen de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en 
kosten te besparen. Het is essentieel dat de VNG  de vraag en behoefte van gemeenten leert 
kennen, en kan vertalen naar concrete, renderende businesscases. Dit leidt tot de wijzigingen 
en doorontwikkeling van de GZS om zodoende het gewenste rendement te genereren. Aan de 
hand van een meerjarige programmatische aanpak zetten we in op een hoog ambitieniveau, 
dat bovendien ook aansluit op onze ambities op het gebied van data-gestuurd werken. Tot slot 
biedt de beschikbaarheid van landelijke data op wijkniveau kansen voor de doorontwikkeling 
van ‘Waar staat je gemeente’ en de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Informatieknooppunt Zorgfraude 

In de zorg gaan er vele miljarden euro’s om die bedoeld zijn voor hulpbehoevende en kwetsbare
mensen in de samenleving. Door serieus met zorggeld om te gaan, houden we de zorg betaalbaar.
Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) onderzoekt en deelt meldingen over zorgfraude, en
signaleert trends en ontwikkelingen. Zodoende kan fraude beter en effectiever worden 
opgespoord en afgehandeld. Met het IKZ kunnen gemeenten kosten op de grote geldstromen 
besparen door fraude te bestrijden in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. Door samen te 
organiseren, verbeteren we de kwaliteit van het toezicht, en creëren we een effectievere inkoop 
middels een preventieve aanpak gericht op fouten en fraude. We ondersteunen gemeenten 
door kennis te delen over de casuïstiek van zorgfraude, en ontsluiten deze via een kennisbank.

2  Inclusieve samenleving
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De grote woningbouw- en bereikbaarheidsopgaven vragen om sturende 
gemeenten die meer invloed hebben op voldoende en passende woningen en 
de bereikbaarheid binnen de regio. We streven ernaar dat gemeenten in staat 
zijn om via omgevingsbeleid de leefbaarheid in de buurt te vergroten en om 
tot gezondheidswinst voor hun inwoners te komen.

Gemeenten werken aan een leefomgeving die duurzaam, inclusief en toekomst-
bestendig is. We vergroten daarbij de transparantie van beleid voor de leef-
omgeving, en maken zo participatie mogelijk. Omdat we beter toegang hebben
tot nationale kennis, weten we welke nieuwe uitvoeringsvraagstukken op de
gemeenten afkomen, en zijn we sneller in staat dit te vertalen naar handelings-
perspectieven op basis waarvan gemeenten sneller oplossingen voor transitie-
opgaven kunnen inzetten. 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

De complexiteit in de fysieke leefomgeving is fors toegenomen. Daarom zetten we in op structu-
rele verbeteringen van het huidige VTH-stelsel aan de hand van een interbestuurlijk programma
 waarin de gezamenlijke opgaves vanuit het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden
opgepakt. Daarnaast bieden we gemeenten ondersteuning bij de uitvoering van taken op het 
gebied van vergunningen, toezicht en handhaving, om de leefomgeving gezond en veilig te 
houden. We versterken in samenwerking met de Omgevingsdiensten de mogelijkheden voor 
gemeenten om hun VTH-taken binnen het kader van de Omgevingswet uit te voeren. We bieden
hiervoor self-assesments, netwerkbijeenkomsten, instrumentarium en expertmatige ondersteuning.
Eveneens ondersteunen we gemeenten bij vraagstukken rondom externe veiligheid, zoals de 
risico’s voor mens en milieu bij het gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, en bij de 
luchtkwaliteit. Tot slot wordt de lange termijn inzet voor de circulaire economie vastgesteld, en 
zullen de eerste stappen voor deze transitie worden gezet.  

2.2.1

3.1
Fysieke leefomgeving
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Bodem en ondergrond 

Gemeenten hebben behoefte aan handvatten om vraagstukken over bodem en ondergrond in
de volle breedte te kunnen beantwoorden. Daarom brengen we de regelgeving voor de
gemeentelijke regierol op orde bij de drukte in de ondergronden. Dat draagt bij aan het
verbeteren van de aanpak van klimaatverandering, gericht op hitte en wateroverlast.  Daarnaast
dragen we actief bij aan het samenwerkingsverband Maak Samen Ruimte, met CROW, Stadswerk
en BZK. Ook bieden we gemeenten uitvoeringsondersteuning bij het optimaliseren van de 
afvalstromen.

Bouwen en wonen

Gemeenten worden meer sturend in de woningbouwopgave, omdat de VNG richting het kabinet
een samenhangende inzet agendeert voor het realiseren van woningen op het gebied van ruimte,
mobiliteit, milieu en klimaat. Ook ondersteunen we gemeenten om voldoende passende huis-
vesting voor huidige en toekomstige inwoners mogelijk te maken. Het gaat hierbij onder meer
om de huisvesting van asielzoekers, statushouders en kwetsbare groepen. We bieden gemeenten
handelingsperspectief rondom de woonopgave, die door het kabinet geformuleerd is als het 
bouwen van 1 miljoen woningen. 

Bereikbaarheid

We ondersteunen gemeenten om de bereikbaarheid van woon- en werkplekken te versterken
door een integrale rijksbenadering van mobiliteit in relatie tot wonen, economie, bereikbaar-
heidsaspecten stad-land en first en last mile. We zetten daarbij in op goede betrokkenheid van
gemeenten bij MIRT-programmering, bredere mogelijkheden voor verkeersveiligheid en duur-
zaam mobiliteitsbeleid. 

Landbouw en landgebruik

In samenhang met de bredere VNG-inzet op thema’s zoals het Nationaal Programma Landelijk 
Gebied en behoud en ontwikkeling van de leefbaarheid, ondersteunen we gemeenten bij de
uitvoering van het Klimaatakkoord voor de sectoren landbouw en landgebruik. Hiervoor is een
omvangrijke transitie in het landelijk gebied noodzakelijk, waarop de VNG samen met gemeenten
expertise ontwikkelt en ervoor zorgdraagt dat kennis tussen gemeenten kan worden gedeeld. 
Ook zet de VNG zich in voor een goede betrokkenheid van gemeenten in het gebiedsproces. 
Door het creëren van passende randvoorwaarden voor gemeenten, ondersteunen we de transitie
van het landelijk gebied waarmee we de klimaatdoelen willen realiseren. 

Datagestuurd werken 

Gemeenten hebben behoefte aan handvatten voor de verdere ontwikkeling, bestendiging 
en opschaling van datagestuurde oplossingen. Momenteel zijn er verschillende monitors 
beschikbaar over het fysiek domein, elk over een specifiek thema of onderwerp.Omdat er
steeds meer sprake is van een interbestuurlijke opgave, neemt de noodzaak voor samen-
hangende gegevens toe. Daarom werken we aan een strategie over deze samenhangende 
informatiestromen in het fysiek domein.

Telecommunicatiewet en 5G 

Gemeenten moeten de processen en organisatie aanpassen op de invoering van de nieuwe 
Telecommunicatiewet. Daarnaast hebben gemeenten behoefte aan meer regie op de onder-
grond en publieke ruimte, om maatschappelijke opgaven als de energietransitie, klimaat-
adaptatie en 5G mogelijk te maken. Dit is onder meer mogelijk door uniforme implementatie 
van nieuwe wetgeving en een vereenvoudiging van processen. 

3  Leefomgeving
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De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2023 in werking, en staat voor een
goede balans tussen het benutten en het beschermen van de fysieke leef-
omgeving. De uitgangspunten hiervoor zijn minder en overzichtelijke regels, 
meer ruimte voor initiatieven, snellere besluitvorming, en lokaal maatwerk en 
vertrouwen. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van 
de Omgevingswet, waarbij de VNG ze in de komende jaren zal faciliteren om 
deze zodanig uit te voeren dat er voor burgers, bedrijven en overheden geen 
onverantwoorde risico’s ontstaan.

Digitaal Stelsel Omgevingswet 

Het DSO bestaat uit een landelijke voorziening (DSO-LV), collectieve voorzieningen voor 
gemeenten (DSO-CG), en uit individuele voorzieningen van overheden. Gemeenten hebben 
een goed werkend DSO nodig om de Omgevingswet te kunnen uitvoeren. Dat geldt vooral 
ten aanzien van planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het DSO en de 
landelijke en lokale softwarevoorzieningen die hiermee samenhangen, worden zowel voor de
korte als voor de lange termijn ontwikkeld en in beheer genomen. De voorzieningen dienen
aan te sluiten op collectieve behoeften, en rekening te houden met beleidskaders en architectuur-
principes. In 2023 richten we een gemeentelijke vraagorganisatie in die ervoor zorgt dat het 
DSO structureel zo goed mogelijk blijft aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van de 
gemeentelijke uitvoering.

Implementatieondersteuning en communicatie 

Vanaf 1 januari 2023 moeten gemeenten uitvoering geven aan de Omgevingswet. Vanaf dat 
moment wordt invulling gegeven aan nazorgondersteuning. Deze is gericht op het oplossen 
van problemen en beantwoorden van vragen. We willen het leereffect vergroten door het 
versterken van de regionale samenwerking en het verbinden van landelijke en lokale kennis 
en inzichten. Ook verwachten we dat gewijzigde en aanvullende wetgeving zal vragen om 
aangepaste kennisinstrumenten, communicatie en implementatie ondersteuning.

2.2.1

3.2
Omgevingswet
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Gemeenten richten zich op de realisatie van de ambities uit het Klimaatakkoord. 
De planvorming staat stevig in de steigers en de uitvoering begint op gang te
komen. Daarbij moet worden geanticipeerd op het Regeerakkoord dat begin
2022 is gepresenteerd waarin een verhoging van de ambitie uit het Klimaat-
akkoord is aangekondigd van 49% naar 55% minder uitstoot in 2030. Ook de 
Europese ambities en de toegenomen urgentie van energieonafhankelijkheid 
door de oorlog in Oekraïne en geopolitieke verhoudingen vragen om meer 
gemeentelijke regie, versnelling en versteviging van de uitvoering. Er is dus
sprake van intensivering terwijl de gemeentelijke aanpak nog volop in 
ontwikkeling is. Gemeenten willen meer inzicht in hoe opgaven uit het Klimaat-
akkoord in de volle breedte van het gemeentelijk domein kunnen worden uit-
gevoerd, zodat ze hiermee gericht aan de slag kunnen. We ontwikkelen 
producten en diensten die gemeenten hierin ondersteunen, zoals stappen-
plannen en handreikingen om de uitvoering te verbinden aan andere domeinen. 

Gemeenten moeten een forse slag maken in de transities naar een duurzame energievoor-
ziening, energiegebruik, CO2-reductie en klimaatadaptatie. Dit moet uiteindelijk leiden tot een
circulaire economie voor inwoners en energieonafhankelijkheid. Om te komen tot een circulaire
economie is gemeentelijke samenwerking en kennisuitwisseling tussen gemeenten, maatschap-
pelijke partners en het Rijk van groot belang. Gemeenten hebben behoefte aan ondersteuning 
bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en de energietransitie. Daarbij ligt de nadruk op de 
gebouwde omgeving, de wijk- en gebiedsgerichte aanpak, en op elektriciteit en mobiliteit. 

De ambities ten aanzien van de energietransitie krijgen concreet vorm in steeds meer sectoren. 
Zo dragen gemeenten in regioverband bij aan de Regionale Energiestrategieën (RES), heeft de
industrie haar plannen vastgelegd in de Cluster Energiestrategieën (CES) en is de laadbehoefte
van de mobiliteitssector vastgelegd in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Tegelijker-
tijd is er sprake van schaarste, zowel in ruimte als in netcapaciteit.

2.2.1

3.3
Energie en klimaat
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We versterken de uitvoeringskracht van gemeenten door het verder ontwikkelen van de RES-
aanpak. Ook verstevigen we het interbestuurlijk samenwerken door onder andere een Nationaal
Programma voor de gebouwde omgeving op te richten. En door bijvoorbeeld een volwaardige
inbreng in de NOVI- en de MIRT-cyclus aan te bieden. Daarmee verbeteren we het instrumen-
tarium, de financieringsarrangementen, de bevoegdheden en de interbestuurlijke samenwerking
op basis van de uitvoeringspraktijk.

Verduurzamen gebouwde omgeving

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is een forse en complexe opgave. Gemeenten 
hebben hierbij behoefte aan overzicht, handelingsperspectief en ondersteuning. Denk daarbij 
aan inzicht in sturing op de naleving van verduurzamingsmaatregelen in het bedrijfsleven, en 
bruikbare data waarmee er prioriteiten kunnen worden gesteld gebaseerd op factoren zoals 
de financiële draagkracht van bewoners en ‘drukte in de ondergrond’. Door problemen uit de 
gemeentelijke uitvoeringspraktijk breder te agenderen, worden er ook andere ketenpartners 
betrokken die op basis hiervan veranderingen kunnen doorvoeren. 

Regionale Energiestrategie en energie-infrastructuur

De gemeentelijke inzet op de energie-infrastructuur is noodzakelijk om te kunnen meebeslissen
over de benodigde toekomstige netcapaciteit in relatie tot de lokale energieplannen. Daarbij 
voeren we gesprekken met regionale netbeheerders om de financiële uitvoeringskaders op orde
te krijgen vanuit de gemeentelijke rol als aandeelhouder. In samenwerking met het Nationaal 
Programma RES bieden we handreikingen aan, en creëren we overzicht van en inzicht in de 
benodigde financiële, planvormings- en andere uitvoeringsinstrumenten en -middelen.

In dertig regio’s werken gemeenten samen aan een RES met provincies, waterschappen en 
andere stakeholders. Doel is dat in elke RES-regio gebieden worden aangewezen voor het 
opwekken van schone energie uit zon en wind. Ook worden warmtebronnen in kaart gebracht. 
De RES 1.0 is inmiddels opgeleverd en levert opgeteld meer dan het gestelde doel van 35 TWh.
De RES-sen worden nu uitgewerkt tot concrete plannen en projecten. Daarvoor is het ook nodig
dat de energienetten al deze energie kunnen transporteren en dat daarbij ook rekening wordt 
gehouden met voldoende netcapaciteit voor woningbouwprojecten, bedrijfsterreinen en overige
ontwikkelingen. Gemeenten kunnen daar via hun beleidsprocessen op sturen. 

Het is van belang dat gemeenten de inwoners op het juiste moment bij de energietransitie 
kunnen betrekken. We ondersteunen gemeenten met participatie-instrumenten gericht op 
draagvlak creëren bij inwoners. Daarbij zorgen we ervoor dat gemeenten in staat worden 
gesteld om hun aanpak te verbinden aan de integrale plannen voor hun RES-sen en 
bijvoorbeeld ook voor aardgasvrije wijken.

Mobiliteit 

Wij ondersteunen gemeenten bij het verminderen, veranderen en verduurzamen van mobiliteit 
(de zogeheten ‘trias mobilica’). Daarbij besteden we aandacht aan mobiliteitsdata bij gemeenten
en helpen we gemeenten informatie te delen en van elkaar te leren.

3  Leefomgeving
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Industrie

Er zijn vijf grote industriële clusters in Nederland die elk voor hun gebied een Cluster Energie 
Strategie (CES) maken: Chemelot, Zeeland, Rotterdam-Moerdijk, Noordzeekanaalgebied en
Noord-Nederland. Daarnaast is er een zesde cluster dat niet ruimtelijk begrensd is, maar dat 
negen branches omvat die verspreid over het hele land voorkomen. Denk daarbij aan de 
keramische, karton- en papierindustrie of aan de ICT-sector en datacenters. De CES-en richten 
zich met name op industriële bedrijven die onder de CO2-heffing vallen. Zij geven inzicht in de
verduurzamingsplannen van de grote industrie en welke infrastructuur hiervoor nodig is. Het is
van belang voor deze bedrijven dat ze tijdig kunnen beschikken over de benodigde infrastructuur.
Dat betreft zowel het verzwaren van bestaande (elektrische) infrastructuur, als het aanleggen 
van nieuwe infrastructuur, bijvoorbeeld voor waterstof en CO2. Om regie te houden en de 
aanleg van energie-infrastructuur in goede banen te leiden, is het Programma Infrastructuur 
Duurzame Industrie (PIDI) opgericht. VNG behartigd in de stuurgroep zowel de belangen van
gemeenten in de clusters, als ook het overkoepelende belang van gemeenten in de energie-
transitie. We streven ernaar dat de verduurzaming van de industrie goed wordt afgestemd op 
de andere opgaven die ook gebruik maken van dezelfde infrastructuur. Denk daarbij aan de 
ontwikkeling van grootschalige duurzame energie via de RES-sen, de wijkaanpak en de aanleg 
of uitbreiding van bedrijven en bedrijfsterreinen.

3  Leefomgeving
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Gemeenten willen op regionale schaal samenwerken aan een duurzame economie,
zodat zij ook in de toekomst kunnen anticiperen op tijden van laagconjunctuur. 
Gemeenten hebben een belangrijke rol in het realiseren van een goed vestigings-
klimaat voor ondernemers. De leefbaarheid van binnensteden en kernen, en
verduurzaming van werklocaties zijn belangrijke agendapunten voor de komende
periode. 

Transities op het gebied van energie, duurzaamheid, digitalisering en robotisering zorgen voor
veranderingen in de aard en omvang van de werkgelegenheid. Het is belangrijk dat de beroeps-
bevolking in staat is met die veranderingen mee te bewegen, en dat het MKB erin slaagt werk-
nemers te behouden en aan te trekken. Veel gemeenten werken samen met ondernemers- en 
werknemersorganisaties, het UWV en onderwijsinstellingen aan een regionale human capital-
agenda. De VNG streeft in overleg met landelijke koepels en het rijk naar een slagvaardige regio-
nale infrastructuur om te komen tot een wendbare en weerbare beroepsbevolking. Gemeenten 
zijn hiervan afhankelijk om maatschappelijke opgaven en transities in uitvoering te brengen en 
daarmee de ontwikkeling van de brede welvaart te stimuleren. 

We blijven gemeenten ondersteunen om het MKB in de volle breedte te kunnen bedienen met
een goede dienstverlening om crises te doorstaan. Gemeenten hebben tijdens de corona-
pandemie al laten zien dat zij met hun dienstverlening dichtbij ondernemers staan. De econo-
mische  impact van de crisis in Oekraïne is zich nog aan het ontvouwen, maar de economische 
effecten hiervan zien we ook al terug binnen gemeenten.  We ondersteunen gemeenten bijvoor-
beeld door de economische impact van dit soort crises zowel kwantitatief als kwalitatief in beeld
te brengen. Hiervoor maken we gebruik van data die we voorzien van duiding waardoor de 
informatiepositie van gemeenten wordt versterkt. 

2.2.1

3.4
Regionale economie
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4.1
Vitale lokale democratie

Lokale politieke partijen dragen in belangrijke mate bij aan een representatief 
lokaal bestuur. Om deze partijen te ondersteunen streven we ernaar dat zij,
evenals de landelijk opererende partijen, kunnen beschikken over meer financiële
middelen. Daarnaast versterken we de ondersteuning via het Kennispunt Lokale
Politieke Partijen (LPP).

Ondersteuning representatieve democratie

We bieden ondersteuning aan gemeenteraadsleden en wethouders, en analyseren alle raads-
en collegeakkoorden zodat ons ondersteuningsaanbod blijft aansluiten op de actuele gemeen-
telijke behoeften. Daarnaast bieden we gemeenten een nieuw instrumentarium aan om lokale 
toekomstvisies te maken, gericht op de ontwikkeling van lokale democratische functies.

Ondersteuning maatschappelijke en participatieve democratie 

We anticiperen op mogelijkheden voor nieuwe door het Rijk gefinancierde programma’s, en/of 
projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de lokale democratie en aan een verbetering 
van de participatiemogelijkheden voor inwoners. Ook zetten we het instrument Quick Scan 
Lokale Democratie voort, dat momenteel al door 80 gemeenten wordt gebruikt. Op basis hier-
van kunnen gemeenten de werking van hun lokale democratie meten, en zo verbeteracties 
formuleren en realiseren. Daarbij wordt er ook ondersteuning aangeboden op het gebied van 
scenario-denken.
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4.2
Lokaal Bestuurlijke Inrichting 

Het is van belang dat gemeenten kunnen beschikken over de juiste interbestuurlijke, 
financiële en democratische randvoorwaarden om invulling te geven aan hun (in 
omvang toegenomen) takenpakket. We kunnen bij gemeenten de stand van hun 
regionale samenwerking meten en verbetervoorstellen formuleren. Ook bieden we 
oplossingen voor het vraagstuk van congruente regio’s, toetsen we de werking van het
Beleidskader gemeentelijke herindelingen en passen we deze waar nodig aan. We
ondersteunen de kwaliteitsverbetering van bestaande ‘instituties’, zoals de gemeente-
raad, college van B&W, burgemeester, griffier en gemeentesecretaris, alsook de daaraan
verbonden bestuurlijke organisatie.  We werken aan verdere verbetering van voor 
gemeenten cruciale wetgeving en dossiers zoals de Gemeentewet, de Algemene 
wet bestuursrecht, de Kieswet, de wetgeving op het gebied van het bestuursrecht die 
impact heeft op de gemeentelijke uitvoering, en de wetgeving op het gebied van
overheidsprivaatrecht. Ook leveren we via deelname aan het initiatief #Bestuursrechtbeter
een bijdrage aan de oplossing van belangrijke knelpunten in het bestuursrecht zoals 
die mede naar aanleiding van de Toeslagenaffaire zijn blootgelegd. Het verbeteren van 
de uitvoering van wetgeving, het bieden van maatwerk aan burgers daar waar nodig, en
het realiseren van een goede toegang tot rechtsbescherming zijn onderwerpen die in 
het kader van #BestuursrechtBeter beter worden opgepakt. 
Daarnaast voeren we verbeteringen en vernieuwingen door in het verkiezingsproces 
door uitvoering te geven aan de Verkiezingsagenda 2030. Tot slot werken we aan een 
betere juridische positie van gemeenten ten opzichte van het Rijk. Bijvoorbeeld bij het 
verder brengen van initiatieven als de Wet decentraal bestuur. Daarin wordt vastgelegd 
dat voorafgaand aan de overdracht van bevoegdheden naar gemeenten, toetsing op 
de uitvoerbaarheid moet plaatsvinden.
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Ondersteuning regionaal samenwerken

We ondersteunen gemeenten met de Quickscan Regionale Samenwerking bij het meten van 
de kwaliteit en verbeteren van de inrichting van het regionaal samenwerken. 

Financiële dienstverlening

We informeren en faciliteren gemeenten op financieel terrein rond de invoering van de herijking
van het Gemeentefonds, monitoren we waar zich knelpunten en onverwachte effecten voordoen
en bevorderen verdiepend onderzoek. Vooral de herinrichting van de interbestuurlijke en 
financiële verhouding met het Rijk vergt extra aandacht. 

Juridische dienstverlening

Een goede juridische huishouding vormt een belangrijk fundament voor daadkrachtig functio-
-nerende gemeenten. Dit vraagt om specialistische kennis en expertise waarmee de snel 
veranderende regels en voorwaarden actief worden vertaald naar de praktijk. Wij blijven daarbij
de gemeenten de noodzakelijke ondersteuning bieden door het versterken van de kwaliteit van
(de uitvoering van) wet- en regelgeving en de juridische functie. Daarbij zorgen we ervoor dat
nieuwe wetgeving tijdig verwerkt wordt in de modelverordeningen. Ook promoten we de 
gemeente als aantrekkelijke werkgever voor juristen, om zodoende bij te dragen aan het behoud
van een sterke juridische functie binnen gemeenten.

4  Lokale Democratie en Veiligheid
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4.3
De veilige gemeente

We verstevigen de lokale aanpak van ondermijning en versterken de informatie-
positie en gegevensuitwisseling binnen en tussen gemeenten. Daarnaast 
actualiseren we de toolkits voor het netwerk weerbaar bestuur, en brengen we 
de verbinding tot stand tussen de wijkaanpak op ondermijning en de zorg.

Aanpak ondermijning 

Om de lokale aanpak van ondermijning te verstevigen, wordt de informatiepositie van gemeenten 
verbeterd door bij te dragen aan de landelijke ontwikkeling van de Datavoorziening Onregel-
matigheden Op de Kaart (DOOK). Dit systeem registreert onregelmatigheden die zouden 
kunnen wijzen op ondermijning en criminaliteit. 

Toezicht en handhaving 

We stellen gemeenten in staat om hun toezichthoudende taak in de openbare ruimte uit te
voeren op basis van de agenda op toezicht en handhaving. Daarnaast stimuleren we de profes-
sionalisering van buitengewoon opsporingsambtenaars (BOA’s), om de toezichthoudende taak 
van gemeenten in de openbare ruimte te verbeteren.

Zorg en veiligheid 

We versterken het netwerk tegen mensenhandel, de aanpak van personen met verward gedrag
en de ontwikkeling van de Zorg- en Veiligheidshuizen. Ook bieden we gemeenten ondersteuning
en een leer- en ondersteuningsaanbod aan bij de lokale aanpak van polarisatie en maatschap-
pelijke onrust. 

Digitale veiligheid 

We werken de Agenda Digitale Veiligheid verder uit. Bijvoorbeeld op het gebied van digitale
criminaliteit ten aanzien van het handelingsperspectief op bevoegdheden, verantwoordelijk-
heden en rollen. Als netwerkregisseur in het OOV-domein stimuleren we bij de veiligheids-
partners dat digitale veiligheid onderdeel wordt van het reguliere werk.
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5.1
Digitale Informatievoorziening

De digitalisering van de samenleving leidt tot de opgave om op een maat-
schappelijk verantwoorde manier richting te geven aan technologische 
innovatie en de manier waarop we technologieën willen en kunnen inzetten.
Om aan deze opgaven te kunnen bijdragen, hebben gemeenten een moderne
en flexibele informatievoorziening nodig. Common Ground is een informatie-
kundige visie op basis waarvan we gegevens binnen gemeenten eenvoudiger, 
sneller en slimmer gaan inrichten. Common Ground is dus geen doel op zich, 
maar ondersteunt de maatschappelijke opgaven en wordt toegepast bij de 
realisatie van informatiekundige projecten en programma’s vanuit de GGU en 
subsidies. Gemeenten passen deze nieuwe informatiekundige visie toe door 
een informatiearchitectuur te implementeren op basis van de principes en een
bijbehorende set van uitwisselingsstandaarden. Daarnaast versterken ze het 
opdrachtgeverschap richting marktpartijen om het aanbod beter te laten aan-
sluiten op hun behoeften. 

Om het voor verschillende overheden mogelijk te maken om primaire processen doelmatig 
in te richten en te blijven ontwikkelen, is een overheidsbrede basisinfrastructuur of GDI 
(Generieke Digitale Infrastructuur) nodig. Deze basisinfrastructuur bestaat uit afspraken, 
standaarden en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden en publieke 
organisaties, en in een aantal gevallen ook door private partijen. We bevorderen het toepassen 
van de Common Ground-principes in de uitwisseling van gegevens tussen overheden en hun
uitvoeringsorganisaties via de afspraken zoals die worden gemaakt binnen de Public Ground en
de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO). De ontwikkeling van de basisinfrastructuur
van de overheid wordt ook beïnvloed vanuit Europa door wetgeving, nieuwe standaarden en
financieringskansen die voortvloeien uit Europese kaders. Dat vraagt om vertaling van overheids-
brede afspraken naar de gemeentelijke uitvoering.
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Architectuur en standaarden

We zetten belangrijke stappen in het verwezenlijken van de informatiekundige visie Common 
Ground. Dat doen we door een aantal bouwstenen te realiseren zoals het standaardiseren van
moderne ontsluitingsdiensten van landelijke registraties, zoals Haal Centraal. Het aantal 
koppelingen (API’s) en referentie-implementaties blijft groeien. In 2023 zullen we inzicht hebben
in de manier waarop een integratiemechanisme duurzaam kan worden ingericht. Een aantal 
gerealiseerde showcases laat zien dat Common Ground ook op de interactielaag werkt, waar
gemeenten hun diensten aanbieden aan inwoners en ondernemers. Op basis van deze resultaten
kunnen gemeenten en leveranciers in lijn met het Groeipact Common Ground aansluiten. 
Daarmee wordt de beweging intensiever en heeft Common Ground steeds meer impact op de 
gemeentelijke informatievoorziening. Dat is ook van belang voor leveranciers die hierop willen 
anticiperen. Na een fase van uitproberen op kleine schaal, zijn we nu aanbeland in de fase van 
opschalen naar grootschalig gebruik, implementatie en ondersteuning van Common Ground-
oplossingen. Daarbij dient aandacht te worden besteed aan gemeentelijke vragen over de 
betekenis en toepassing van de overgang naar standaard bouwstenen met inzicht in fasering, 
kosten, baten en inspanning van de organisatie en leveranciers.

We verankeren de informatiekundige visie Common Ground en bijbehorende principes binnen
alle VNG-programma’s. Daarmee dragen we een eenduidige architectuur uit, en nemen we meer
regie over de relevante architectuurkeuzes richting VNG-leden en onze partners in de digitale 
overheid en het bedrijfsleven. Op basis van de Architectuur van de Samenwerking betrekken 
we gemeentelijke koepelorganisaties en vakverenigingen hierbij, zoals het CIO-Beraad.  
Hierdoor gaan gemeenten meer samenhang en richting ervaren in de informatiekundige 
ontwikkelingen die worden ontplooid vanuit de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. 

Gemeentelijke model-architectuur 

De Gemeentelijke model-architectuur (GEMMA) is de landelijke referentiearchitectuur voor
gemeenten. GEMMA helpt gemeenten en leveranciers om de gemeentelijke informatievoor-
ziening te standaardiseren, geeft antwoord op de belangrijkste architectuurvraagstukken, en
is een middel om qua informatievoorziening overzicht te creëren , opdat bestuur en management
alle ontwikkelingen in samenhang kunnen aansturen. GEMMA wordt continu geactualiseerd op
basis van nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het gegevenslandschap, en ondersteunt de
transitie richting de informatiekundige visie Common Ground. Door onder architectuur te
ontwikkelen, te bouwen, aan te schaffen en te implementeren, zorgen we ervoor dat de
oplossingen goed op elkaar aansluiten. GEMMA maakt de samenwerking mogelijk tussen
gemeenten onderling en met ketenpartners gericht op aansluitingen op landelijke voorzieningen. 

API-standaarden

API’s zijn eenvoudig te implementeren, en beheren koppelingen die zorgen voor een betere 
gegevensuitwisseling tussen systemen. Ze vormen bij gemeenten de basis voor de realisatie 
van de informatiekundige visie Common Ground. De huidige familie van standaarden (Standaard 
Uitwisselingformaat StUF) wordt vervangen door moderne API-standaarden. Aangezien 
gemeenten gebruikmaken van zowel oude StUF-koppelvlakken als nieuwe API-standaarden, is 
het van belang om de overgang te faciliteren van oude naar nieuwe standaarden. We zetten
in op het creëren, faciliteren, ondersteunen, begeleiden, promoten en borgen van zowel de
ontwikkeling als het gebruik van API-standaarden op het gebied van gemeentelijke gegevens-
uitwisseling. Om de creatie van API-standaarden te stimuleren wordt er een governance op-
getuigd. Daarin zal de API-Adviesraad de besluitvorming voorbereiden en ontwikkelaars voeden,
enthousiasmeren en inhoudelijk betrekken. Ook wordt er invulling gegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiging bij de door andere overheidsorganisaties beheerde API-standaarden, en 
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wordt er bijgedragen aan de landelijke API-strategie. Op deze manier worden het gemeente-
lijk eigenaarschap en de regie over de ontwikkelagenda vergroot, en versnellen we de 
implementatie en adoptie van deze standaarden. Dat levert dan een extra belasting op bij 
beheerwerkzaamheden omdat de nieuwe standaarden aanvankelijk meer beheer vergen, 
terwijl de oude standaarden nog niet kunnen worden opgeruimd. 

Haal Centraal

Gemeenten gebruiken basisgegevens voor de uitvoering van hun taken. Vaak komen die
gegevens uit kopieën van (delen van) basisregistraties. Gegevens in kopieën kunnen verouderd
zijn. Daardoor kunnen fouten ontstaan. En het aansluiten op deze kopieën is duur en ingewikkeld.
De doelstelling van Haal Centraal is basisgegevens rechtstreeks te bevragen bij de (lokale) bron.
Dat is beter, sneller en biedt gemeenten de mogelijkheid om kosten te verminderen.  We ont-
wikkelen Haal Centraal API’s en zorgen dat deze beschikbaar worden gesteld zodat alle 
gemeenten hierop kunnen aansluiten. Naar verwachting wordt de API Haal Centraal in 2023 in 
beheer genomen, wat gevolgen zal hebben voor de financiering. Daarom voeren we regie op 
het borgen van bestuurlijke randvoorwaarden zoals financiering, wetgeving en governance. 

Integratiemechanisme NLX

We beproeven op landelijk niveau het integratiemechanisme NLX, waarmee het werken met
moderne standaarden en afspraken over data-uitwisseling binnen een overheidsbreed API-
landschap in de praktijk kan worden getoetst. Door de werking hiervan in verschillende 
scenario’s te valideren en in standaarden vast te leggen, zal het duidelijk worden of en hoe deze
functionaliteit gaat werken en met welke partijen dit verder kan worden vormgegeven en 
bestendigd. Aangezien het ‘data bij de bron’-principe een belangrijke pijler van Common Ground
is, komt hiermee de realisatie van deze informatiekundige visie een stap dichterbij. Daarnaast 
werken we samen met gemeenten verder aan een platform, waarin alle herbruikbare Common 
Ground-bouwstenen worden opgenomen en waarin de criteria vermeld staan waaraan deze 
applicaties moeten voldoen. De informatie zal worden aangevuld en aangepast op basis van 
ervaringen van gemeenten en leveranciers.

Haven 

We bieden een standaard voor moderne infrastructuur (Haven) voor gemeenten aan, die de
herbruikbaarheid van Common Ground-applicaties volledig faciliteert. Hiermee wordt er laag-
drempelig hergebruik van applicaties mogelijk, wat de adoptie van Common Ground zal 
bevorderen, aangezien dit marktpartijen zal stimuleren om op basis van de Common Ground-
principes software aan te bieden.

Open source 

We stellen gemeentelijke uitgangspunten vast rond het gebruik van open source software en
werken een GGU sourcing-strategie uit. Dat levert helderheid en zekerheid op voor gemeenten,
ketenpartners en marktpartijen. Zo kunnen gemeenten hun beleid en inkoop in samenhang 
organiseren, en bieden we meer investeringszekerheid aan marktpartijen. We beantwoorden 
vragen van gemeenten over (her)gebruik van softwarediensten en over nieuwe initiatieven waarbij
meerdere gemeenten betrokken zijn. Daarbij leveren we expertise over de technische en organi-
satorische toepassingsmogelijkheden van Common Ground. Met deze vraagbaak stimuleren 
we gemeenten om gebruik te maken van en bij te dragen aan de Common Ground Community.
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Forum Standaardisatie

We vergroten de invloed van de gemeentelijke uitvoering op beveiligings- en uitwissel-
standaarden, zoals die bij het Forum Standaardisatie worden behandeld. Dat doen we bijvoor-
beeld door de toetsing van standaarden ook binnen gemeentelijke expertisegebieden te 
organiseren. Daarnaast worden er gemeentelijke standaarden en criteria aan het Forum voor-
gelegd, zodat deze ook landelijk kunnen worden vastgesteld. Denk aan standaarden die
bijdragen aan de verbetering van de interoperabiliteit en informatieveiligheid van gemeentelijke
 informatievoorziening.

Centrale regiefunctie richting de markt

Het College van Dienstverleningszaken vervult een centrale regiefunctie om gemeenten te 
verenigen en de regie op marktpartijen te versterken. Ook wordt er periodiek domeinoverleg 
gevoerd met gebruikersorganisaties, koepelorganisaties, ketenpartners, de VNG-commissie 
Bestuur en Veiligheid, de Taskforce Samen Organiseren, CIO’s en marktpartijen. Doel is om 
een gezamenlijke sourcingstrategie op te stellen waarin er behoeften, eisen, voorwaarden, 
architectuur en plateaus, inkoopstrategie en financieringsvraagstukken worden uitgewerkt. Op 
basis daarvan kunnen gemeenten eenvoudiger Common Ground-proof systemen aanschaffen. 

Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT

GIBIT (Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT Toolbox) is een verzameling hulpmiddelen 
waarmee de inkoop van ICT-diensten en -producten wordt gestandaardiseerd. De GIBIT-
toolbox bevat onder meer voorwaarden, toelichtingen, kwaliteitsnormen, een overeenkomsten-
generator, een stappenplan aansprakelijkheid, en een checklist schadebepaling. Deze hulp-
middelen ondersteunen de implementatie en het professionaliseren van de gezamenlijke inkoop
van ICT-diensten en  producten, waardoor gemeenten een betere prijs-kwaliteit-verhouding 
krijgen. 

Wet digitale overheid

We informeren gemeenten continu op het gebied van de gevolgen en werkzaamheden met
betrekking tot de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid. We ondersteunen de uitbouw
en doorontwikkeling van digitale dienstverlening op basis van het beschikbaar komen van de
hogere betrouwbaarheidsniveaus waarmee er nieuwe mogelijkheden op het gebied van digitale
dienstverlening ontstaan. Daarbij organiseren we bijeenkomsten en bieden juridische adviezen 
over de toepassing van wetten op het gebied van informatiebeleid en digitale overheid.

eID Identificatie en authenticatie

De Wet digitale overheid (Wdo) voorziet in de toelating van meerdere (private) inlogmiddelen 
die de burger toegang geven tot online gemeentelijke dienstverlening.  Gemeenten zijn 
verplicht om deze middelen te accepteren wanneer de Wdo ingaat (gepland op 1 juli 2022). De 
toegang tot de digitale dienstverlening moet daarvoor aangepast worden, zodat gemeenten 
digitale identificatie en authenticatie op het juiste betrouwbaarheidsniveau kunnen aanbieden. 
We brengen gemeentelijke eisen en wensen ten aanzien van eID middelen in bij ministeries en 
ketenpartners.
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Vertegenwoordiging, machtigingen en interactiediensten 

We behartigen de belangen van gemeenten bij de doorontwikkeling van wettelijke vertegenwoor-
diging en vrijwillige machtiging van personen die gemeentelijke diensten afnemen.  Daarnaast 
vertegenwoordigen we het gemeentelijk perspectief bij de ontwikkeling van interactiediensten 
die het Ministerie van BZK uitvoert op het gebied van identificatie en authenticatie. In deze rol 
bewaken we de uitvoerbaarheid, inzet en kosten van initiatieven en operationele oplossingen.

Basisregistraties (inclusief geo-informatie) 

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die
door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechte-
lijke taken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bijhouding van een aantal basisregistraties.
Daarnaast gebruiken gemeenten gegevens vanuit alle basisregistraties in hun dienstverlening en
bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. VNG stuurt samen met vertegenwoordigers
van gemeenten op de verdere (door)ontwikkeling van het gegevenslandschap in het algemeen 
en de basisregistraties in het bijzonder. Hiervoor worden onder meer impactanalyses uitgevoerd
op voorgestelde wijzigingen, onderzoek gedaan naar de kosten van de bijhouding, de 
uitwisseling van goede voorbeelden om de bijhouding efficiënter in te richten en gestimuleerd 
dat gemeenten als onderdeel van kwaliteitszorg werken aan het verbeteren van de gegevens-
kwaliteit. Deze taken komen voort uit het in 2021 vastgestelde Toekomstbeeld Stelsel van 
Basisregistraties op basis waarvan het federatief datastelsel wordt ingevuld zoals dat is geschetst 
in de Interbestuurlijke Datastrategie.

Gemeentelijk Geo-Beraad 

We ondersteunen met het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB), een netwerk van ruim 1.500 geo-
professionals die informatie over relevante gemeentelijke ontwikkelingen en ervaringen delen 
waardoor de zelfredzaamheid toeneemt op basis van samenwerking. We ondersteunen dit 
netwerk door het secretariaat te voeren, coördinatorenoverleg te faciliteren, een kennisbank te 
beheren en bijeenkomsten te organiseren.

Samenhangende objectenregistratie 

We ontwikkelen een aantal bestaande geo-basisregistraties (zoals BAG, BGT, BRT en delen van
de WOZ) door tot een samenhangende objectenregistratie (SOR) waardoor betere kwaliteit en
gebruiksmogelijkheden, efficiëntere bijhoudingsprocessen en een flexibele informatievoorziening
op basis van Common Ground ontstaan. Hierdoor kan informatie over de fysieke leefomgeving 
worden gebruikt ten behoeve van alle maatschappelijke opgaven in het fysiek domein. We
coördineren de uitwerking van inhoud, architectuur, organisatie en werkprocessen van deze geo-
basisregistraties, zodat gemeenten zowel gericht worden betrokken als worden ontlast. 
Lopende gesprekken over governance en financiering moeten dit jaar leiden tot besluitvorming
over de doorontwikkeling van geo-informatie in brede zin.

Digitalisering en Europa

Naast de landelijke ontwikkelingen moeten gemeenten ook rekening houden met de nieuwe
Europese ontwikkelingen, zoals beleidskaders, wetgeving, nieuwe standaarden en financierings-
kansen op het gebied van digitale veiligheid. We geven op basis van de meerjarige programma-
aanpak Digitalisering en Europa invulling aan de kaders waar de Nederlandse gemeenten in 
de volgende jaren aan dienen te voldoen en/of op moeten anticiperen. We gaan de Europese 
wetten interpreteren en vertalen naar de praktijk van Nederlandse gemeenten. 
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5.2
Digitale veiligheid

Gemeentelijke bestuurders zijn niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid 
en continuïteit van de gemeentelijke processen en de ketenprocessen die de
gemeente uitvoert, maar ook voor de eventuele maatschappelijke ontwrichtende
consequenties van de digitale onveiligheid. Ze zijn samen met (sociale) partners
betrokken bij diverse maatschappelijk relevante processen, waarvan de uitval
kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Gemeenten hebben er belang
bij dat deze processen ongestoord voortgang vinden, maar ze zijn niet voor alle
aspecten verantwoordelijk. Dan is het relevant dat de gemeente weet hoe ze
samen met de organisatie of het bedrijf, en soms samen met andere gemeenten
en/of de veiligheidsregio, kan handelen om een cyberincident en/of -crisis 
beheersbaar te maken en af te wikkelen. Continue digitale weerbaarheid vergt 
nog wel het een en ander van bestuur, ambtelijke organisatie, IT-voorzieningen, 
samenwerking tussen gemeentelijke partners, en de diverse bestaande digitale
en reguliere veiligheidsstructuren. Omdat digitalisering en criminaliteit grens-
overschrijdend zijn en omdat de verantwoordelijkheidsverdeling hierbij complex
is, is het van belang dat gemeenten hun inzicht vergroten en de sturing hierop 
goed organiseren.

Informatiebeveiligingsdienst (IBD) (inclusief nieuwe structurele diensten)

We ondersteunen gemeenten bij het op orde krijgen en houden van het eigen huis. De nood-
zaak hiervoor blijkt uit het dreigingsbeeld IBD 2021, het Cybersecuritybeeld Nederland 2021, 
en uit de ransomware-aanvallen zoals die op de gemeente Hof van Twente. Op basis van het
IBD-programma verhogen we de digitale weerbaarheid van gemeenten, en geven we invulling
aan de resolutie digitale veiligheid.  We laten de IBD-dienstverlening meegroeien met de toe-
nemende vraag naar ondersteuning bij preventie, detectie, incidentcoördinatie en woordvoering.
 Dit betreft diensten zoals Rapid Response Triage (RTT) en de omgang met kwetsbaarheids-
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informatie, waarvoor specifieke capaciteit en expertise nodig is. Deze diensten behoeven een
structurele financiering om de noodzakelijke veerkracht in dienstverlening te kunnen waarborgen
richting gemeenten.

ENSIA (nieuwe structurele dienst)

ENSIA is opgezet als een verantwoordingsmethodiek om de diverse soorten verantwoording 
rond digitale veiligheid en datakwaliteit in één verwerkingsgang te ondersteunen. Dit levert 
verantwoordingsinformatie op over onder meer DigiD, Wet SUWI, BRP/PUN, de geo-basi-
registraties, de Waarderingskamer, Waar staat je gemeente en VDW1-basismaatregelen. In 
de doorontwikkeling van ENSIA worden meerdere stelsels toegevoegd, zowel op het domein 
informatiebeveiliging als ook ten aanzien van datakwaliteit. Het ENSIA-instrumentarium is voor 
gemeenten onmisbaar en dient daarom te worden voorzien van structurele financiering.

Digitale weerbaarheid 

We ondersteunen gemeenten bij het inrichten van bestuurlijke verantwoordelijkheden, en 
bieden een systematiek aan om beter grip te krijgen op een mogelijke digitale ontwrichting.  
We voeren de regie op het beleidsonderzoek, en communiceren met de verschillende 
relevante gemeentefunctionarissen over de mogelijke toepassingen van de uitkomsten. Met 
het ondersteuningsprogramma Digitale Veiligheid creëren we voor gemeenten overzicht van 
de verschillende initiatieven, pilots en overlegtafels bij de diverse beleidsdepartementen, die 
ieder vanuit hun eigen perspectief werken aan digitale veiligheid. Daarmee versterken we de 
communicatie over de thematische samenhang van de brede Agenda Digitale Veiligheid. 

Online aangejaagde ordeverstoringen

Een nieuwe ontwikkeling is de aandacht voor online aangejaagde ordeverstoringen, waarbij er
via de sociale media oproepen worden gedaan, en mensen zich snel kunnen organiseren om de
openbare orde te verstoren. Voor gemeenten is het relevant om te weten of na een oproep de 
openbare orde daadwerkelijk in het geding komt, en welk handelingsperspectief er beschik-
baar is om hierbij in te grijpen.

Cybercriminaliteit 

Verschillende vormen van criminaliteit vinden vooral online plaats, zoals bankfraude of kinder-
misbruik. In de bestrijding van deze digitale criminaliteit ondersteunen gemeenten de inwoners
en bedrijven. Het is van belang om de verantwoordelijkheden en rolverdeling tussen gemeente,
politie en Openbaar Ministerie helder vast te stellen.

5  Informatiesamenleving
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Gemeenten hebben behoefte aan bruikbare informatie om maatschappelijke 
vraagstukken in kaart te brengen en op te oplossen. Een datagestuurde aanpak
kan hierbij helpen, als deze mensgericht, inclusief, transparant, flexibel, snel en
veilig is. Op het platform Waarstaatjegemeente.nl kunnen gemeenten antwoord
vinden op actuele maatschappelijke vraagstukken. Om de bruikbaarheid van dit
platform op peil te houden, worden er datadeals gesloten met de belangrijke
landelijke dataleveranciers, zoals grote uitvoeringsorganisaties en nutsbedrijven.
Via een ecosysteem-aanpak wordt er met gemeenten (en netwerkpartners) 
gewerkt aan data en AI-oplossingen. We maken daarvoor gebruik van het 
Machine Learning Lab, nemen deel aan de AI-coalitie en ondersteunen het 
kennisnetwerk Data en Smart Society.

Interbestuurlijke datastrategie

Datagestuurd werken zal een steeds prominentere plaats krijgen bij gemeenten. Het is daarom
van belang dat gemeenten actief vertegenwoordigd worden in verschillende klankbordgroepen
en gerelateerde rollen in interbestuurlijke omgevingen.  We voeren de interbestuurlijke data-
strategie uit, die bestaat uit drie pijlers: (1) de usecases richten zich op maatschappelijke opgaven;
(2) de adviesfunctie ondersteunt gemeenten in vragen omtrent willen-kunnen-mogen; 
(3) communicatie versterkt de maatschappelijke discussie.

Datatoepassingen en datadeals

Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over alle
Nederlandse gemeenten en over alle belangrijke beleidsterreinen. Daarnaast biedt de
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) gemeenten specifiek inzicht in hun prestaties
in het sociaal domein ten opzichte van andere gemeenten. Met de Vensters voor Bedrijfsvoering
 krijgen gemeenten inzicht en verbeteroptie aangeboden voor de bedrijfsvoering op basis van

5.3
Verantwoord datagestuurd werken 
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de cijfers van ruim 120 publieke organisaties. Om op een datagestuurde manier maatschappelijke
vraagstukken op te lossen, zijn verschillende datatoepassingen voorhanden, die op basis van
datadeals geactualiseerd en aangevuld worden met bruikbare informatie. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan de Landelijke Monitor Wonen, de Monitor Doelgerichte Digitalisering, het Wmo-
voorspelmodel, de Zorgpaden en de Zorgspiegel, de Datavoorziening Energietransitie Gebouwde 
Omgeving (DEGO), Ondergrond & Wonen en Klimaatadaptatie en de Datavoorziening Onregel-
matigheden Op de Kaart (DOOK).

Data & Smart Society 

Het kennisnetwerk Data en Smart Society bestaat uit meer dan 2.500 leden en biedt gemeenten
de mogelijkheid om kennis over data en de informatiesamenleving te verzamelen, te combineren
en onderling te delen. Daardoor kan de datavolwassenheid van gemeenten toenemen. We 
ondersteunen het kennisnetwerk Data en Smart Society bij het landelijk toepasbaar maken van 
dataprojecten en bij het uitwerken daarvan binnen het gemeentelijke handelingsperspectief.
Op basis van de agenda Smart Society werken vertegenwoordigers van een brede coalitie van
overheden, ondernemers en wetenschappers samen aan innovatieve datagestuurde oplossingen
voor maatschappelijke opgaven, onder meer op het gebied van klimaat en energie, veiligheid, 
circulaire economie en verantwoord datagebruik. Gemeenten dragen bij aan deze agenda en
kunnen lokale kansrijke initiatieven toetsen, laten cofinancieren en beschikbaar stellen aan andere
gemeenten.

Grip op informatie

De Wet open overheid (Woo) en de gemoderniseerde Archiefwet stellen eisen aan gemeenten
op het gebied van openbaarheid, transparantie, datagestuurd werken en digitale dienstverlening
aan inwoners en ondernemers. We ontwikkelen werkwijzen voor implementatie van de Woo,
kwaliteitssystemen voor informatiebeheer (KIDO light), aansluiting op het Platform Openbare 
Overheidsinformatie (PLOOI) en handvatten voor het archiveren en vernietigen van tekstberichten.
 Daarnaast bieden we juridische adviezen bij de toepassing van deze wetten en ondersteunen 
we gemeentejuristen om de gevolgen en impact van techniek en digitalisering op het lokaal 
bestuur juridisch beter te borgen. Ook maken we handreikingen voor gemeenten op het gebied 
van verantwoord datagebruik. Dit doen we vanuit drie invalshoeken: ‘willen’ (ethiek), ‘kunnen’ 
(techniek) en ‘mogen’ (juridisch). 

Opendatastandaarden

Overheidsdata vormen een bron van economische groei en bieden gemeenten mogelijkheden 
om meer en gerichter resultaten te boeken. Het rendement van data kan worden geoptimaliseerd
door deze te delen met elkaar, maatschappelijke partners en andere overheden. We stimuleren 
leveranciers om de standaard voor Open Raadsinformatie in hun systemen in te bouwen, zodat 
gemeenten alle documenten van hun gemeenteraad, zoals agenda’s, moties, beleidsstukken en
besluiten, snel en eenvoudig toegankelijk kunnen maken. Daarnaast dragen we bij aan het 
actieplan Open Overheid door gemeentelijke samenwerking te bevorderen en het gebruik 
van toepassingen zoals Openwob.nl en Digitale democratie te stimuleren. Ook uniformeren we 
het publicatieproces voor verkiezingsuitslagen, en bieden we opendataspecificaties voor het 
aanleveren van stembureau-gegevens.

5  Informatiesamenleving
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5.4
Ethiek en Digitale grondrechten 

In de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026 leggen we gezamenlijk
ambities vast over het beschermen van grondrechten en het borgen van publieke 
waarden in de informatiesamenleving.  Daarbij onderscheiden we drie doelen: 
1) Het versterken van kennis en kunde in de gemeentelijke organisatie op het
gebied van ethische reflecties en afwegingen bij het gebruik van digitale techno-
logieën.  2) Het stimuleren en regisseren van de inspanningen die worden 
verricht om (digitale) grondrechten en publieke waarden te borgen bij de inzet
van digitale technologieën. 3) En het ontwikkelen van een hernieuwde, brede
interpretatie van privacyvraagstukken. Daarbij richten we ons op een verschuiving
van privacy als het te borgen grondrecht bij het gebruik van digitale technolo-
gieën, naar privacy als een van de te borgen grondrechten. 

Bestuurlijke bewustwording 

Wij stimuleren bestuurlijke bewustwording om ervoor te zorgen dat het borgen van publieke 
waarden bij de inzet van digitale technologieën chefsache wordt. Bestuurders krijgen steeds 
meer handelingsperspectief aangeboden door interactieve gesprekken te organiseren bij de 
provinciale afdelingen, bij de verenigingen (Griffiers, Raadsleden, Gemeentesecretarissen), 
op belangrijke podia (congressen) en aan strategische tafels over de inhoud van de Agenda 
Digitale Grondrechten en Ethiek. 

Praktijkinstrumenten ethiek 

We bieden verschillende gereedschappen aan waarmee gemeenten ethische reflectie en borging
van (digitale) grondrechten een plek kunnen geven bij de inzet van technologie. Denk daarbij
aan instrumenten zoals Impact Assessment voor Mensenrechten bij de inzet van Algoritmes 
(IAMA), De Ethische Data Assistent (DEDA) en de handreiking Non-discriminatie by design.
Ook onderzoeken we de inbedding van ethische besluitvorming in gemeentelijke organisaties
en hoe deze op een duurzame manier onderdeel kunnen worden van standaard-werkprocessen.
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Aan de hand van de aanpak begeleidingsethiek identificeren wij de algemene knelpunten en
vraagstukken bij de inzet van digitale technologie. Wij verbinden de aanpak en andere hand-
vatten aan lopende projecten zoals de Digital Twins en Dutch Societal Innovation Hubs (DSIH). 
Ook onderzoeken wij de mogelijkheid tot het opstellen van ethische bijsluiters. Dergelijke 
ethische bijsluiters brengen in kaart welke ethische kwesties moeten worden besproken bij de 
inzet van bepaalde technologie.

Algoritme- en sensorenregister

Op het gebied van de registratie van sensoren en algoritmen is er al veel activiteit, zowel lande-
lijk als bij een groep gemeenten. Wij dragen bij aan een consortium van BZK en enkele 
gemeenten gericht op de planning en activiteiten rondom het algoritme register. Ook maken 
we beleid, bijvoorbeeld door het schrijven van een position paper over registratie waarin 
centraal staat dat een register geen doel op zichzelf is, maar ten dienste staat van het borgen 
van publieke waarden in de informatiesamenleving. Wij blijven het interbestuurlijke gesprek 
hierover voeren en ontwikkelen handreikingen over dit onderwerp die invulling geven aan deze 
standpunten en de implementatie daarvan vergemakkelijken.

 Inkoopvoorwaarden 

We geven publieke waarden een plek binnen de inkoopvoorwaarden zodat gemeenten meer 
grip kunnen krijgen op de effecten van de inzet van technologie. We werken hiervoor aan een 
uitbreiding van de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Om de machtsverhouding 
tussen gemeenten en marktpartijen te herstellen, ontwikkelen wij handvatten voor gemeenten 
om het gesprek met leveranciers aan te gaan. 

Opleidingen en trainingen

De inzet van technologie creëert spanning binnen de democratische rechtsstaat door het 
ontbreken van de benodigde checks & balances, zowel binnen als tussen overheidsorganisaties.
Wij ondersteunen en geven vorm aan (interbestuurlijke) samenwerking bij digitaliserings-
processen. Dat doen we op een manier die rekening houdt met publieke waarden, zoals trans-
parantie en verantwoording. Wij versterken de kennis over deze thematiek door de ontwikkeling
van opleidingen en trainingen voor gemeenteraden en colleges. Met de Handreiking Digitale 
Ethiek helpen we gemeenten ethiek bespreekbaar te maken in de organisatie, zodat interne 
verantwoording en reflectie tot stand komt. Tot slot doen we ook onderzoek naar de rol die 
rekenkamers kunnen spelen bij het borgen van publieke waarden bij de inzet van technologie. 

Publieke regie op de digitale ruimte versterken

Grote delen van de digitale ruimte waarin mensen zich begeven zijn vormgegeven door 
commerciële partijen. Deze partijen bepalen daarmee de manier waarop interactie tussen 
mensen tot stand komt. Wij zetten ons in om de publieke regie op de digitale ruimte te 
versterken. We behartigen de belangen van gemeenten bij de EU rondom de wetgeving op 
technologie. We ontwikkelen standpunten over wet- en regelgeving zoals de AI Act, Digital 
Services Act en de Digital Markets Act. Daarnaast houden we nauw contact met rijksoverheden 
over de implementatie van dergelijke wetgeving. 

5  Informatiesamenleving
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Om te blijven aansluiten op de snel veranderende verwachtingen in de samen-
leving, zetten we in op ‘missiegestuurde innovatie’ zoals ook de Europese 
Commissie nastreeft, en waarvoor zij onder de vlag van Digital Decade de 
doelstellingen voor digitalisering van Europa per 2030 heeft vastgesteld. Om 
deze missies te realiseren werken we aan icoonprojecten, gericht op schaalbare 
digitale oplossingen om meerdere maatschappelijke vraagstukken met diverse
technologieën aan te pakken. Door als gemeenten binnen een nationale innovatie-
hub samen te werken met het Rijk, de private partijen en de kennisinstellingen, 
sluiten we aan bij een netwerk van Europese digitale innovatiehubs, waarmee
de Europese Commissie brede regionale ondersteuning opzet voor het 
versnellen van de digitalisering. We richten ons daarbij op maatschappelijke 
vraagstukken aangaande publieke waarden, dataspelregels en standaarden, 
en versterken hiermee de kennispositie van gemeenten op het gebied van 
technologische trends en scenario’s.

Trendrapportage en scenarioplanning 

Gemeenten hebben behoefte aan betrouwbare trendmatige inzichten over het maatschap-
pelijke nut van technologie, zodat ze op basis hiervan passende beslissingen kunnen nemen, 
en (bestuurlijke) scenario’s kunnen schetsen om hierop te kunnen sturen. Bijvoorbeeld om zo 
kosten te besparen door innovatief te digitaliseren. 

Dutch Societal Innovation Hub 

Om kennisuitwisseling op regionale, landelijke en Europese schaal te stimuleren, worden er 
innovatieve ecosystemen ingericht om programma’s op elkaar af te stemmen, waarvoor er 
Europese subsidiegelden beschikbaar zijn.

5.5
Trends en Innovatie
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Ondersteuning icoonprojecten 

Gemeenten innoveren samen, en leren van elkaar door in coalities icoonprojecten te realiseren. 
Op basis hiervan geven gemeenten zelf richting aan digitalisering, en ontstaat er meer grip op
de inkoop van privacy-veilige oplossingen waardoor onbekende boeterisico’s worden vermeden.

5  Informatiesamenleving
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In onze samenleving moet iedereen kunnen blijven meedoen. Daarvoor is het
nodig om te investeren in toegankelijke en begrijpelijke communicatie en in het
verbeteren van digitale vaardigheden. Onze dienstverlening maken we persoon-
lijker. We werken als één overheid samen om burgers en ondernemers de beste 
dienstverlening te bieden: zo gebruiksvriendelijk, veilig en betrouwbaar mogelijk.
We zetten ons in voor de uitvoering van de interbestuurlijke agenda NL DIGI-
beter en het corona-manifest en we borgen het beleid van het nieuwe kabinet. 

Digitale inclusie 

Gemeenten bevorderen digitale inclusie op basis van een interbestuurlijke aanpak en initiatieven.
Daarbij wordt er gebruikgemaakt van inzichten en actuele voorbeelden uit het bedrijfsleven, en 
werken we samen met de Alliantie Digitaal Samenleven.

GemeenteDelers 

GemeenteDelers is de jaarlijkse competitie waarin succesvolle gemeentelijke initiatieven die
de maatschappelijke en politieke opgaven versterken, worden opgehaald, gedeeld, beoor-
deeld, genomineerd en benoemd tot best practice voor alle gemeenten. Het doel hiervan is
het verbeteren van de toegankelijkheid, inclusiviteit en begrijpelijkheid van de (digitale) 
gemeentelijke dienstverlening in heel Nederland. GemeenteDelers stimuleert gemeenten om
op een laagdrempelige manier van elkaar te leren, en zet gemeenten aan tot samen organiseren.

Kenniscentrum Dienstverlening

Het Kenniscentrum Dienstverlening biedt gemeenten een vraagbaak voor goede, inclusieve, 
toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening. Onder druk van de nieuwe wet- en regelgeving 
en de toegenomen verwachtingen van bijvoorbeeld de gemeenteraad, moeten gemeenten 
(digitale) dienstverlening ontwikkelen vanuit het perspectief van de inwoners en ondernemers.

6.1
Inclusieve dienstverlening 
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We dragen bij en werken actief samen met het overheidsbrede programma 
Werk aan Uitvoering. Daarbij is het herstellen van het vertrouwen van burgers in 
de overheid een gezamenlijk streven. Om de uitvoeringspraktijk te verbeteren
zullen we nieuwe wet- en regelgeving doorlopend toetsen op maatschappelijke 
impact. Daarnaast zijn maatwerkoplossingen nodig voor mensen die niet de juiste
weg of steun weten te vinden in het systeem, of juist door het systeem in de
problemen raken. Ook werken gemeenten continu aan hun uitvoeringskracht, 
door vanuit eigen autonomie lokaal maatwerk te leveren en door onderling samen
te werken aan standaarden binnen het kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke
Uitvoering. We gaan permanent in gesprek met uitvoeringsnetwerken, en 
stellen jaarlijks een rapport op van de ‘Stand van de gemeentelijke uitvoering’. 
Als gemeenten voor oplossingen kennis combineren, kunnen we gemeentelijke 
uitvoeringsprofessionals beter in staat stellen om hun werk te doen.  

Om de impact van nieuwe wetgeving op de gemeentelijke uitvoering vooraf vast
te stellen, worden er impactanalyses en uitvoeringstoetsen gedaan. In samen-
werking met gemeenten maken we inzichtelijk wat bij de nieuwe wet- en regel-
geving de kosten, baten en invoeringsrisico’s zijn. 

Uitvoeringstoetsen, impactanalyses , quick scans en opschalingsanalyses

We voeren impactanalyses en uitvoeringstoetsen uit, waarbij we – vroegtijdig in het totstand-
komingsproces van wet- en regelgeving – de uitvoerbaarheid zullen toetsen in samenspraak 
met het Rijk. We intensiveren de toets-cyclus waardoor we niet alleen eenmalig, maar ook op 
verschillende momenten in het wetgevingsproces de uitvoerbaarheid kunnen toetsen, zo nodig 
samen met ketenpartners. Naast uitvoeringstoetsen voeren we ook quick scans uit om snel te 
kunnen inspelen op urgente ontwikkelingen, zoals we dat afgelopen jaar hebben gedaan bij 

6.2
Uitvoerbaarheid en 
uitvoeringskracht
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de coronamaatregelen en ook bij de schuldenproblematiek als gevolg van de toeslagenaffaire. 
Daarmee voorkomen we dat gemeenten worden geconfronteerd met onuitvoerbare beleid-
sinterventies. Ook voeren we opschalingsanalyses uit voor het GGU-portfolio. Hiermee krijgen 
we inzicht in wat er nodig is om projecten die klein beginnen ook daadwerkelijk voor het 
collectief te laten renderen.

6  Uitvoering
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Door taken collectief uit te voeren, kunnen gemeenten de bij gezamenlijke 
inkoop vooraf berekende resultaten daadwerkelijk behalen. Daarvoor herijken 
we de strategie om te bepalen welke diensten en/of voorzieningen zich het 
beste lenen om op collectieve schaal te worden ingekocht en/of aanbesteed.  
Daarbij maken we gebruik van de inzichten uit een te organiseren leden-
tevredenheidsonderzoek over de structurele diensten. Daarnaast sluiten we 
raamovereenkomsten met leveranciers zoals Microsoft om de kwaliteit te 
verhogen van geleverde diensten, en om te kunnen voldoen aan de AVG. 

Kenniscentrum Inkoop & Inkoopagenda

Het expertisecentrum inkoop voert verkenningen uit naar de gezamenlijke inkooptrajecten 
voor gemeenten. We focussen daarbij primair op ICTvraagstukken en werken toe naar 
een gedragen inkoopagenda op basis waarvan er gezamenlijke aanbestedingen worden 
georganiseerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de inzichten van het Inkoopberaad, 
het kenniscentrum Markt en Overheid en gemeentelijke verzoeken. De inkoopagenda 
brengt in kaart welke collectieve inkooptrajecten er wanneer gepland zijn, zodat gemeenten 
kunnen bepalen of en hoe ze hieraan willen deelnemen. In 2023 willen we een meerjarige 
inkoopagenda opstellen en publiceren.
Om gezamenlijke uitgangspunten bij inkoop te hanteren, is het van belang dat er afspraken 
worden gemaakt tussen beleid en uitvoering. Denk daarbij aan afspraken over gezamenlijke 
uitgangspunten ten behoeve van inzicht op (collectief) inkopen in de sector, en aan 
gezamenlijke principes voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Door dezelfde kaders 
te gebruiken, kan het inkoopbeleid - dat in samenspraak met Rijk en ketenpartners zoals VNO/
NCW tot stand komt - beter aansluiten op de behoeften in de uitvoeringspraktijk.

6.3
Collectieve inkoop en beheer
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Microsoft-contract 

Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruikmaken van Microsoft-producten en -diensten op
basis van collectieve, juridische en commerciële gemeentelijke voorwaarden die in het Frame-
work-VNG-model zijn vastgelegd. Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze hiervan gebruik willen 
maken – dus het is geen verplichting. In 2022 wordt dit contract herzien, in 2023 zal het gebruik 
van het Framework-VNG-model verder worden gestimuleerd en wordt het contractbeheer 
nader vormgegeven.

Servicecentrum Gemeenten 

Het Servicecentrum Gemeenten (SCG) beheert in opdracht van VNG contracten met een 
geschatte gezamenlijke contractwaarde van ruim 500 miljoen euro, en ook diensten zoals de 
StembureauApp en 14+netnummer. Vanuit het SCG hebben wij vrijwel altijd de regie over 
het beheer, en wordt het beheer zelf aan derden uitbesteed. Met de dienst 14+netnummer 
bedienen we alle gemeenten, en negentig procent van alle gemeenten ondersteunen we op 
basis van vier beheerde contracten gericht op Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) voor 
Mobiel, Vast en Print. Het SCG beheert ook de contracten voor GGI-Netwerk en GGI-Veilig, 
en biedt (beheer)ondersteuning aan ENSIA, GIR en de StembureauApp.  Andere taken van het 
SCG hebben betrekking op het onderhouden van contacten met leveranciers, het zorg dragen 
dat de contractafspraken worden nagekomen en het ondersteunen van gemeenten bij het 
gebruik van collectief ingekochte diensten. Door deze taken collectief uit te voeren, kunnen 
gemeenten de bij gezamenlijke inkoop vooraf berekende resultaten daadwerkelijk behalen. 

Gemeentelijke Telecommunicatie 

De contracten voor Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) leveren de deelnemende gemeente 
gedurende de looptijd van zes jaar 300 miljoen euro aan besparingen op. Naast de efficiency-
voordelen zit er nog een ander voordeel aan de bundeling van de gemeentelijke vraag – 
namelijk dat we voorzieningen meer in samenhang inkopen en een beproefde aanpak vaker 
kunnen gebruiken. Via deze professionele beheerorganisatie wordt een collectieve, veilige en 
moderne digitale omgeving voor gemeenten gerealiseerd, die alle gemeenten in staat stelt 
adequaat en flexibel invulling te geven aan de opgaven in alle domeinen en (keten)processen. 

GGI-Netwerk, GGI-Veilig, 14+netnummer 

We continueren het beheer van de collectieve voorzieningen GGI-Netwerk, GGI-Veilig, en 
14+netnummer – op basis waarvan gemeenten over een veilige, moderne digitale omgeving 
kunnen beschikken. We organiseren 24/7-dienstverlening bij de in beheer zijnde diensten, en 
voeren mini-tenders uit binnen de drie percelen van de raamovereenkomst GGI-Veilig. 

Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR)

We beheren het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) waarmee gemeenten 
agressie- en ongevallen kunnen registreren.

WOZ-datacenter 

Gemeenten kunnen voor de waardebepaling van WOZ-objecten gebruikmaken van het WOZ-
datacenter, dat collectief de marktinformatie verzamelt en omzet naar jaarlijks actuele landelijke
taxatiewijzers.

6  Uitvoering
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Verenigingsstrategie 

  In 2022 vonden de periodieke gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor gemeenten de start
   voor nieuwe raden, collegevorming en nieuwe meerjarige plannen in college- en coalitie-

akkoorden. We brengen op basis van de college- en coalitieakkoorden de opgaven in kaart die 
op de middellange termijn voor gemeenten spelen. Deze inventarisatie wordt in aanloop naar 
de jaarvergadering 2023 uitgewerkt in een nieuwe verenigingsstrategie.

Programma Visie 2030

  Tijdens de jaarvergadering in het voorjaar van 2023 stellen de leden een verenigingsvisie vast 
waarbij de ontwikkeling van een sterke lokale bestuurslaag richting 2030 centraal staat. Doel 
van deze verenigingsvisie is het versterken en ondersteunen van de samenwerking tussen 
gemeentelijke organisaties vanuit de vereniging. 

Netwerkorganisatie

  De VNG wil een daadkrachtige en levendige vereniging zijn als thuis voor alle leden. Daarmee 
verbinden we leden en groepen leden met elkaar om zo ervaringen, kennis en belangen te

   delen. De VNG is daarmee binnen en buiten Nederland een herkenbaar ‘netwerk van netwerken’.
   We werken de externe netwerkstrategie verder uit zodat er een uitgewerkt aanbod met 

afspraken wordt afgerond voor netwerken van leden en groepen leden. Ook zijn de verbindingen
   met zuster/koepelverenigingen in de EU en op internationaal niveau uitgewerkt. 

Kennis 

  Om actuele maatschappelijke opgaven effectief te kunnen aanpakken, moeten gemeenten 
en regio’s op het juiste moment over de juiste kennis en informatie kunnen beschikken. 
Het is nu niet altijd vanzelfsprekend dat deze kennis op lokaal, regionaal en VNG-niveau 
bruikbaar, beschikbaar en/of aanwezig is. Op basis van een lange termijn aanpak is de VNG 
in 2021 gestart met het inrichten van een kleinschalige kennishub. Hierin werken wij aan 
kennis ontwikkelen, kennis delen en kennis- en datagestuurd werken. Daarbij houden we 
rekening met de kennisbehoefte bij gemeenten, hoe deze kennisbehoefte is te agenderen bij 
kennisinstellingen en wat er verder nodig is om de kennispositie van gemeenten, regio’s en de 
VNG te verbreden. In 2023 leggen we een kennisagenda voor aan de leden tijdens de ALV.  

Werkgeversfunctie

  Om ervoor te zorgen dat gemeenten een aantrekkelijke werkgever kunnen zijn en dat zij hun
   personele organisatie kwalitatief en kwantitatief op orde hebben, verzorgt de VNG het collectief
   werkgeverschap. De VNG sluit cao’s af voor de gemeentelijke sector samen met de Werkgevers-
  vereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Daarnaast sluit de VNG de 

CAO Sociale Werkvoorziening af, en samen met Cedris ook de CAO Aan de slag. 
  De komende periode wordt het pensioenakkoord uitgewerkt en ingevoerd, en vinden de onder-
  handelingen over de pensioenregelingen ABP en PWRI plaats. Ook bieden we de inbreng aan
   voor het bestuurlijk overleg met het ministerie van BZK over de rechtspositie van de gemeente- 

lijke politieke ambtsdragers.
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Europa 

  Op het gebied van Europese en internationale zaken geven we een impuls aan onze vereniging
   als thuis voor alle leden (platformfunctie). Binnen en buiten Nederland vergroten we onze 

zichtbaarheid als ‘netwerk van netwerken’. We hanteren een strategie voor collectieve belangen-
  behartiging (als sector) en een strategie voor het onderhouden van betrekkingen met Europese
   instellingen. We bieden een structuur aan waar de leden elkaar laagdrempelig kunnen 

ontmoeten voor kennisdeling over Europese aangelegenheden.

Global Goals

  De belangen en bijdragen van Nederlandse gemeenten aan de Global Goals zijn zichtbaar in 
verschillende nationale en internationale platforms waaraan we een bijdrage leveren, zoals in 
de Voluntary National Reviews en de nationale SDG-rapportage. Ook op andere internationale 
beleidsterreinen borgen we de belangen van gemeenten, zoals bij de samenwerking met China,

  ontwikkelingssamenwerking en bij economische relaties. Er zijn verschillende structuren ingericht
   die goed functioneren – zoals het Global Goals-netwerk inclusief de groep GG-ambassadeurs, 

en de adviesgroep VNG Internationaal – waardoor leden elkaar op uiteenlopende manieren 
weten te vinden voor kennisdeling en -ontwikkeling. 
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Bedrijfsvoering

  We hanteren een concernbreed Strategisch Personeelsplan (SPP) zodat het duidelijk is hoe het 
personeelsbestand eruitziet, wat de wensen voor de toekomst zijn, en hoe het eventuele gat is 
te overbruggen.

  We hanteren de P&C cyclus zodat vroegtijdig zichtbaar is in hoeverre doelstellingen worden 
behaald en waar moet worden bijgestuurd zodat de organisatie beter ‘in control’ komt.

  We hanteren een subsidieproces op basis waarvan er op directieniveau kan worden gestuurd. 
Hierin worden er inzichten opgenomen ten aanzien van de benodigde kennis, capaciteit en 
ondersteuning. Op basis hiervan wordt er inzichtelijk gemaakt of en op welke manier subsidies 
een directe bijdrage kunnen leveren aan de VNG-doelstellingen.

  We doen in 2022 een inventarisatie naar bestaande peilingen en onderzoeken over leden-
tevredenheid bij vijf tot tien structurele diensten en producten uit het GGU. Later dit jaar volgt

  een voorstel voor 2023 voor monitoring en borging van ledentevredenheid bij geleverde diensten
   uit het GGU. 

Communicatie

  De communicatieprofessionals van VNG Bureau, VNG Realisatie en andere VNG-onderdelen 
werken steeds meer vanuit één afdeling. Ook worden media en middelen steeds meer 
geïntegreerd, zodat onze leden en andere doelgroepen gerichter, persoonlijker en vanuit 
minder verschillende kanalen worden benaderd.

Fondsbeheer, planning & control, en quality assurance

  De VNG-directie wil een continu inzicht en actueel overzicht hebben over lopende zaken binnen
   het GGU-portfolio, vooral ten aanzien van contributiebijdragen en subsidies. Op basis hiervan
   kan ze binnen projecten en programma’s sturing geven aan de organisatie, en aldus invulling
   geven aan haar controlerende en opdrachtgevende rol. Daarom stellen we een GGU-kadernota
   en een GGU-jaarplan op, en stroomlijnen we het rapportage- en verantwoordingsproces. Ter
   voorbereiding op het GGU-meerjarenplan 2024–2028 voeren we een GGU-tevredenheids-

onderzoek uit.

  Gemeenten rekenen op een efficiënte en effectieve inzet van de GGU-middelen. Daarom 
hanteren we voor de GGU een uniforme werkwijze voor beleidsdirecties in de samenwerking met 
bestuur en uitvoering. Daarbij maken we de (landelijke) financieringsstromen richting gemeenten 
en VNG inzichtelijk, zodat transparant en uitlegbaar is welke collectieve resultaten gemeenten 
van de VNG kunnen verwachten op basis van deze (landelijke) financieringsstromen.

  We bouwen verder aan het GGU-portfoliomanagement. Op basis hiervan houden gemeenten 
een actueel overzicht van de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de collectief ontwikkelde 
proposities die onderdeel uitmaken van het GGU-portfolio.

  Gemeenten zijn gebaat bij goed werkende uitvoeringsketens. Daarom versterken we de sturing 
op organisaties in de uitvoeringsketens die gemeenten ondersteunen bij opgaven uit de 
Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.

  Binnen de VNG biedt de CIO-functie dienstverlening en informatievoorziening aan die gericht 
is op het realiseren van de informatiekundige opgaven binnen de domeinen.

8  Ondersteuning organisatie



52

Governance-ondersteuning extern

  Binnen de governance van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering worden gemeenten 
actief vertegenwoordigd door het College van Dienstverleningszaken (CvD) en de Taskforce 
Samen Organiseren (TSO). Wij ondersteunen deze gremia bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
de bestuurlijke GGU-agenda. Daarnaast hanteren we het principe van ‘samen organiseren’ bij 
de samenwerking met en tussen gemeenten, en vergoten we de betrokkenheid van beroeps- 
en koepelorganisaties en ketenpartners.

Signalering en advisering

  We bezoeken en ontmoeten onze leden en vertalen de signalen die we ophalen richting de 
VNG- organisatie. Op basis hiervan adviseren we de leden van het CvD en de TSO onder meer 
over welke oplossingen bijdragen aan welke maatschappelijke opgaven. Als onderdeel hiervan 
begeleiden we professionals om goede ideeën en nieuwe initiatieven voor het voetlicht 
te brengen bij onze leden. Ook gaan we in gesprek met managers en beleidsmakers over 
gemeentelijke behoeften en bekijken we samen hoe daar opvolging aan kan worden gegeven. 
Tot slot faciliteren we de interactie tussen de Taskforce Samen Organiseren en de beroeps- en 
koepelorganisaties, waaronder de VGS, de FAMO, de VDP en het IMG/VIAG/CIO-beraad.

GGU-ontwikkel- en besluitvormingsproces

  Incidenteel treden we op als strategisch adviseur bij het bevorderen van de interne procesgang 
en het doorbreken van vastgelopen processen. We vertegenwoordigen daarbij vooral het 
perspectief van de VNG-directie, de TSO en het CvD. Het ontwikkel- en besluitvormingsproces 
is uitgewerkt en volledig geïmplementeerd om de GGU voor gemeenten voorspelbaar, inzichte-

  lijk en kosteneffectief te maken. Elke GGU-propositie doorloopt hetzelfde gestructureerde 
ontwikkelproces, waarbij transparant en uniform aan een reeks voorwaarden moet worden 

  voldaan, of kan worden toegelicht waarom hiervan is afgeweken. 

GGU-portfolio

  Gemeenten hebben behoefte aan, en inzicht in de verschillende beschikbare GGU-proposities, 
in relatie tot de maatschappelijke opgaven en de ontwikkelfase waarin deze verkeren. Het GGU-

  portfolio biedt een beproefd en herkenbaar instrumentarium voor gemeenten, op basis waarvan
   ze tijdig gerichte keuzes kunnen maken.
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9.1.  Ontwikkeling begroting

9.2.  Contributieontwikkeling

9.3.  Meerjarig perspectief

9.4.  Financiële kaders

9.5.  Begroting en omvang Fonds GGU

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële ontwikkeling van de VNG. Daar-
voor worden verschillende kaders benoemd die samen richting geven aan de
vorm van de VNG begroting in 2023. De VNG-organisatie is een concern, waar-
binnen de verschillende onderdelen samen meerwaarde creëren voor haar leden. 

De afgelopen jaren is gewerkt aan een sterke basis, die ten goede komt aan de
kwaliteit en effectiviteit van de primaire dienstverlening: de belangen van 
gemeenten behartigen en gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van diverse
taken. Daarbij staat het samenbrengen van het concern en het continueren van 
de kwaliteit van dienstverlening voorop. De huidige inrichting van de VNG is 
hieronder in het organogram schematisch weergegeven. 
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Ontwikkeling begroting

  De begroting van de VNG kent drie kerncomponenten. Dit zijn contributie, subsidie en het 
Fonds GGU. Deze inkomensstromen vormen de belangrijkste basis van waaruit de VNG haar 
activiteiten financiert. 

  De begroting is in de jaren 2018 - 2020 flink gestegen door de toename van rijkssubsidies 
en het GGU-fonds. De belangrijkste fluctuatie in de begroting ontstaat vanuit de wisselende 
subsidies. De daling naar 2022 wordt veroorzaakt doordat bij het vaststellen van de begroting 
2022 het aantal subsidies waarvan een beschikking was ontvangen, relatief klein was. 
Subsidieprojecten en het Fonds GGU worden concern breed uitgevoerd. 

Contributieontwikkeling

  Eerder is door de ALV een meerjarige contributiesystematiek vastgesteld waarbinnen de 
contributie kan veranderen op basis van twee componenten: 

  1) Compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling op basis van CPB-indexcijfers
  2) 1,0% voor de groei naar volledige dekking van de kosten van de VNG- basisorganisatie 

vanuit de contributie.

  In het contributievoorstel 2023 stelt het bestuur voor om de contributie te indexeren op basis 
van de bovenstaande twee componenten. 

  De compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling is gebaseerd op een combinatie van de
   loonvoetsector van de overheid (3,6%) en de HICP, de geharmoniseerde consumentenprijs-

index (2,2%). Deze indices worden afgezet tegen de kosten van de VNG-basisorganisatie. De 
genoemde indices zijn in maart 2022 door het CPB gepresenteerd in het Centraal Economisch 
Plan 2022. Op basis van genoemde indices zijn de te verwachte kosten voor de VNG berekend, 
waarmee de gewogen indexatie voor de loon- en prijsontwikkeling uitkomt op 3,4%. Samen 
met de ingroei van 1,0% komt de contributieontwikkeling uit op 4,4% voor 2023. 

Meerjarig perspectief

  We hebben op basis van de begroting voor 2022 een doorrekening gemaakt die leidt tot een
   raming voor 2023 en 2024, rekening houdend met structurele en tijdelijke effecten. De meer-

jarenraming stellen we op om een eerste inzicht te geven in de financiële ruimte voor beleids- 
en bedrijfsvoeringprioriteiten. 

  Hierbij gaan we uit van dezelfde uitgangspunten als voor de begroting van 2022. Voor de meer-
  jarige indexatie wordt gebruik gemaakt van de aanvullende kerngegevens voor Nederland, 

2005-2030, zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan 2022. Over de periode 2022 
– 2025 verwacht het CPB een ontwikkeling van de loonvoet sector overheid van 4,1% en een 
HICP van 3,1%. 

9  Financiën
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 Kosten ‘Basisorganisatie’  Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025

Salarissen   A  € 29.011.578   € 30.201.052   € 31.439.295 

Overige Personeelskosten B  € 1.928.161   € 1.987.934   € 2.049.560 

Afschrijvingen   -   € 1.500.000   € 1.500.000   € 1.500.000 

Kantoor-en huisvestingskosten B  € 4.978.848   € 5.133.192   € 5.292.321 

Overige bedrijfskosten B  € 1.426.474   € 1.470.694   € 1.516.286 

Activiteitskosten   B  € -2.299.445   € -2.370.728   € -2.444.221 

Totaal   €   36.545.614   € 37.922.144   € 39.353.241 

    

 Doorbelasting van kosten en overige baten  Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025

Doorbelasting Kosten Bedrijven B  € -4.604.427   € -4.747.164   € -4.894.326 

Doorbelasting Salarissen Gelieerde instellingen A  € -763.107   € -794.395   € -826.965 

Overige baten   €   -607.000   € -607.000   € -607.000 

Totaal doorbelasting van kosten en overige baten  -5.974.534   € -6.148.559   € -6.328.291 

    

Kosten ‘Basisorganisatie’   € 30.571.080   € 31.773.586   € 33.024.950 

    

Verwachte ontwikkeling kosten basisorganisatie in % 3,4% 3,9% 3,9%

Ingroeipercentage contributie  1,0% 1,0% 1,0%

Contributie stijging incl.loon-en prijsontwikkeling  4,4% 4,9% 4,9%

    

Contributie   €   26.083.273   € 27.370.084   € 28.721.723 

Dekkingsgraad contributie  85% 86% 87%

Bedragen in euro’s   

Financiële kaders 

Voor de begroting 2023 hanteren we een aantal financiële kaders:
a.  De ontwikkeling van de contributie is conform besluit contributievoorstel 2023. Hierin wordt
   door het bestuur een contributieverhoging van 4,4% voorgesteld. Hiervan is 3,4% de 

compensatie voor loon- en prijsontwikkeling en 1% ingroei naar volledige dekking van de 
kosten van de basisorganisatie van de VNG vanuit de contributie.

b.  De begrootte salarislasten zijn doorgerekend op basis van de formatie zoals deze is vast-
gesteld voor de begroting van 2022. 

c.  Voor de invulling van prioriteiten wordt in basis een bedrag gereserveerd van €1,7 miljoen.
   Dit is € 0,85 miljoen voor de Directie Beleid en € 0,85 miljoen voor de staf- en ondersteunings-

afdelingen. Dit bedrag is in lijn met de begroting 2022. Voor 2023 wordt voorgesteld om zowel 
voor de Directie Beleid als voor de stafafdelingen de € 0,85 miljoen te indexeren op basis van 
de in het contributievoorstel 2023 genoemde compensatie voor prijsontwikkeling. Daarmee 
ontstaat er in de begroting meer ruimte voor prioritering.  

d.  Naast de contributie en de inzet van het eigen vermogen zijn er ook andere bronnen waaruit 
de kosten van de organisatie als geheel worden gedekt. Subsidies en bijdragen aan het fonds 
GGU vormen hierbij een wezenlijke bron van inkomsten.

e.  Voor het fonds GGU wordt het jaarplan voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. 
De in de meerjarenraming gepresenteerde omvang van het GGU-fonds is, op basis van de 
voorgelegde plannen, € 59.838.000. De werkelijke omvang van de subsidieprojecten zal 
worden vastgesteld tijdens het opstellen van de begroting 2023 in het najaar van 2022. Deze 
vaststelling heeft geen effect op het resultaat van de Vereniging.

f.  In de begroting 2022 komt er conform de contributiesystematiek 16% dekking vanuit de 
inzet van het eigen vermogen. Op basis van het contributievoorstel 2023 daalt de inzet van 
het eigen vermogen naar 15% waarmee de begroting sluitend is. Deze ingroei is de tweede 
component in het contributievoorstel (naast de indexatie voor loon- en prijsontwikkeling). 

g.  De resultaten van de effectenportefeuille en de VNG-bedrijven worden toegevoegd aan het 
resultaat. Dit zal een drukkend effect hebben op het tekort van de begroting.
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  Bij het opstellen van de hierboven weergegeven eerste raming zijn nog niet alle actuele para-
  meters toegepast. De volgende onderdelen zullen hierdoor nog worden geactualiseerd in een 

volgende raming:
  • De salarisverwerker maakt een doorrekening van de salarislasten. Deze doorrekening geeft   

 een precies inzicht in de te verwachten salarislasten. 
  • De tarieven voor de dienstverlening dienen, net als de (externe) uurtarieven, nog inzichtelijk  

 te worden gemaakt.
  • De werkelijk benodigde formatie voor 2023 zal inzichtelijk gemaakt moeten worden. De wensen  

 voor eventuele verdere versterking moeten worden afgezet tegen de financiële ruimte.

Begroting en omvang Fonds GGU

Kaderbegroting
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 Begroting 2023   Structureel Ontwikkeling Totaal

2. Inclusieve Samenleving  €    14.237.000   €      5.038.000   €     19.275.000

3. Leefomgeving  €                        -   €      8.907.000   €       8.907.000 

4. Lokale democratie en veiligheid  €                       -   €         364.000   €          364.000 

5. Informatiesamenleving  €      9.201.000   €      7.088.000   €    16.289.000 

6. Uitvoerbaarheid en uitvoeringskracht €       5.352.000   €      1.957.000   €      7.309.000 

7. Actieve Leden Organisatie  €                       -   €                       -   €                       - 

8. Ondersteuning organisatie  €      5.019.000   €         707.000   €      5.726.000 

Eindtotaal  €    33.809.000   €   24.061.000   €   57.870.000 

   

Prijsinflatie (3,4%)  €       1.150.000   €         818.000   €      1.968.000 

Eindtotaal  €    34.959.000   €   24.879.000   €   59.838.000 

   

 Dekking  2023   

Omvang fonds (2022)  €   54.886.000 

Afname door einde propositie PG  €       (470.000)

Toename fonds door indexatie   €      1.850.000 

Toename fonds door nieuwe structurele diensten  €      2.370.000 

Bijdrage leden 2023  €   58.636.000 

Overbegroting / verwacht onderhanden werk  €      1.202.000 

Totaal Fonds GGU 2023  €   59.838.000 

 € 

 Bijdrage per inwoner 2023 € 3,333 

Bedragen in euro’s      

Dekking begroting
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10 
Bijlage: GGU portfolio overzicht

In het portfolio-overzicht staat alles wat VNG Realisatie momenteel ontwikkelt en 
beheert voor alle gemeenten in Nederland. Het portfolio bevat zowel producten, 
diensten, projecten als programma’s. Het portfolio-overzicht bestaat momenteel 
alleen uit wat we doen bij VNG Realisatie gefinancierd vanuit het fonds GGU 
en verschillende subsidies. Het portfolio-overzicht is continu in ontwikkeling. 
Op onze website worden periodiek nieuwe versies toegevoegd. Het portfolio 
overzicht is te vinden op https://vng.nl/artikelen/ggu-portfolio 
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11 
Bijlage: GGU Structurele diensten in 2023 
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1.  Inleiding
1.1. Structurele diensten

  Een groot deel van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering bestaat uit structurele diensten 
die een bewezen en geaccepteerde meerwaarde bieden aan alle gemeenten. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het Ketenbureau i-Sociaal Domein, het Servicecentrum Gemeenten, het 
WOZ-datacenter en de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten. De doelstelling is om

   deze diensten zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren, waarbij gemeenten (specialistisch)
   werk structureel, met een horizon van ten minste vijf jaar, uit handen wordt genomen. In deze 

bijlage staat per thema beschreven wat de structurele diensten zijn, wat deze kosten en wat ze 
opleveren.

  Naast de structurele diensten werken we aan nieuwe ontwikkelingen in programma’s en projecten. 
  Deze worden uitgewerkt in het jaarplan 2023 dat in het najaar van 2022 wordt vastgesteld. 

11  Bijlage 2 | GGU structurele diensten in 2023
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2. Inclusieve Samenleving 

2.1. Kansengelijkheid

2.1.1. Ketenbureau i-Sociaal domein en Gemeentelijk Gegevensknooppunt 
  
  Wat zijn de structurele kosten?
  Ketenbureau: 1.337k
  Gegevensknooppunt: 5.986k (Contracten IB en Vecozo)

  Wat is het?
  Het Ketenbureau i-Sociaal Domein vervult een regiefunctie op het vlak van standaarden en
   inhoudelijke ondersteuning om de administratieve lasten te verminderen en kosten te besparen.
   Via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) hebben gemeenten tot op heden een stabiele
   en betrouwbare toegang tot het berichtenverkeer aangaande de Wmo en de Jeugdwet, de
   signalen met betrekking tot de Wet langdurige zorg (Wlz) en de berichten over de Persoons-

gebonden Budgetten (PGB). Het GGk is aangesloten op een landelijke infrastructuur en is in 
opdracht van de VNG in beheer bij het Inlichtingenbureau. Het GGK maakt maximaal gebruik 
van bestaande standaarden en generieke adapters.

2.1.2. Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO (VVA)  

  Wat zijn de structurele kosten?
  360k (contract met IB)

  Wat is het? 
  Gemeenten ondersteunen scholen met de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO (VVA),
  zodat ze veilig en digitaal aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen kunnen uit-
  wisselen. We dragen financieel bij aan de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO die
   wordt beheerd door het Inlichtingenbureau (IB). Door gebruik te maken van deze collectieve
   voorziening besparen gemeenten kosten. Voor de Jeugdgezondheidszorg dragen we zorg
  voor het inregelen van het beheer van het digitale dossier JGZ (de jeugdbescherming-

standaarden) en bijvoorbeeld ook voor  het realiseren van ‘informed consent’. 

2.1.3. Toezicht en handhaving Kinderopvang 

  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  550k 

  Wat is het?
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in het kader van de Wet Kinder-

opvang. Zij voeren de handhaving uit bij commerciële kinderopvanginstellingen en gastouders 
op basis van inspectierapporten die door de GGD’s worden opgesteld.

  Daarvoor zijn ook een aantal landelijke voorzieningen in het leven geroepen, zoals de Gezamen-
  lijke Inspectieruimte en het Landelijk Register Kinderopvang. Gemeenten dragen via de VNG 

gezamenlijk bij aan het functioneel beheer en gebruik van deze voorzieningen. Daarnaast maken
   we landelijke werkafspraken met brancheorganisaties in de kinderopvang, het Rijk, de Inspectie 

voor Gezondheid en Jeugd en GGD GHOR NL. Daarbij denkt een klankbordgroep van 
gemeenten en een landelijke juristenpool mee. Tenslotte ondersteunen we de gemeentelijke 
uitvoering met het aanbieden van trainingen en het delen van expertise en ervaringen.
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2.1.4. Beheer digitaal dossier JGZ (jeugdbeschermingsstandaarden) 

  Wat zijn de structurele kosten? 
  426k  (waarvan 300k tbv contract Nictiz) 

  Wat is het? 
  We dragen bij aan de borging van de gestandaardiseerde berichtenuitwisseling op basis van 

jeugdbeschermingstandaarden in de keten jeugdbescherming. Hierdoor kunnen gemeenten 
kosten verminderen.

2.2. Bestaanszekerheid

2.2.1. Regie op het WISI-domein en Vraagorganisatie 
  
  Wat zijn de structurele kosten? 
  1.103k 

  Wat is het? 
  We ontwikkelen de ketens binnen het WISI-domein zodat deze beter aansluiten op de 

behoeften en mogelijkheden van de gemeentelijke uitvoering. Daarnaast informeren en 
adviseren we gemeenten over veranderingen in de WISI-ketenvoorzieningen, waardoor het 
gemeentelijk inzicht in het WISI-domein toeneemt door de samenhang van functies, diensten, 
instrumenten, applicaties en data. Op basis hiervan kunnen gemeenten hun informatie-
kundige behoefte exacter duiden, en sneller vanuit verschillende perspectieven reageren op 
procesveranderingen. Ook vullen we de opdrachtgeversrol in namens de gemeenten voor 
Suwinet.

  We realiseren ketenafspraken en voorzieningen, en standaardiseren processen en informatie-
stromen. Daarbij hanteren we het uitgangspunt dat de inwoner centraal staat. Ook toetsen we

   de uitvoerbaarheid en haalbaarheid in het WISI-domein van de implementatie van nieuwe 
wetten en regelgeving. We organiseren daarvoor gemeentelijke expertgroepen die knelpunten 
en aandachtspunten in de uitvoering signaleren, definiëren en beschrijven. Zodoende brengen 
we de consequenties van voorgenomen wijzigingen in kaart voor wat betreft regelgeving, keten-

  werkprocessen en keteninformatievoorzieningen. Deze kennis en expertise wordt gevraagd en 
ongevraagd gedeeld en voorgelegd aan programma’s en projecten van VNG, SZW, UWV en 
Divosa.

2.2.2. Naleving 

  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  2.500k 

  Wat is het?
  We ondersteunen gemeenten in het sociaal domein bij de ketensamenwerking met partners 

gericht op projectmatige interventies. Dit doen we op basis van het convenant van de 
Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI), waarin vertegenwoordigers van de landelijke 
ketenpartners samenwerken. Ook ondersteunen we het landelijk dekkend bestuurlijk netwerk van

   negen Regionale Platforms Fraudebestrijding (RPF). Door de uitvoering gezamenlijk op te pakken,
   kunnen complexe ketenafspraken met de inzet van gezamenlijke expertise efficiënter worden 

opgesteld en uitgevoerd.

  Binnen de gemeentelijke sociale zekerheid is handhaving een belangrijk onderdeel van de
   uitvoering. Steeds meer ligt de nadruk op het voorkómen van fouten of fraude en het toepassen
   van maatwerk bij handhaving, zoals bij terugvordering en het opleggen van maatregelen.
  Daarnaast blijkt dat misbruik meestal alleen kan worden opgespoord door samen te werken 

met ketenpartners en gegevensdeling. Hierdoor komt er steeds meer nadruk te liggen op zorg-
  vuldigheid als het gaan om handhavingsprocessen en gegevensbescherming.
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  Complexe ketenafspraken kunnen met de inzet van gezamenlijke expertise efficiënter worden 
opgesteld en uitgevoerd. Dit draagt bij aan een doelmatige en rechtmatige uitvoering, waarbij 
de menselijke maat centraal staat. Handhaving is daarmee een instrument om de integraliteit 
van dienstverlening te bevorderen en de leefbaarheid in wijken te vergroten.

2.3. Gezond leven

2.3.1. Landelijke inkoop Contracten 

  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  495k

  Wat is het? 
  Gemeenten willen hun opdrachtgevende rol in het sociaal domein zo goed mogelijk invullen. 

De VNG heeft het mandaat van haar leden gekregen om essentiële landelijke functies landelijk 
te contracteren. Op basis van het Landelijk Transitiearrangement (LTA) wordt de landelijke 
inkoop van Jeugd en Wmo gegarandeerd, waardoor hoog-specialistische jeugdhulp en Wmo

   beschikbaar zijn. We beheren veertig contracten Jeugd en Wmo met een omvang van ongeveer
  130 miljoen euro, en verzorgen de afstemming met gemeenten hierover. We kopen deze zorg 

in namens gemeenten op basis van de huidige omvang en kaders. In 2023 loopt de huidige 
overeenkomst af en dient de zorg opnieuw te worden ingekocht.

  Door de landelijke inkoop Jeugd en Wmo (LTA) wordt er gegarandeerd dat hoog-specialistische 
jeugdhulp en Wmo beschikbaar zijn.

2.3.2. Informatieknooppunt Zorgfraude 

  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  1.350k 

  Wat is het?
  In de zorg gaan er vele miljarden euro’s om die bedoeld zijn voor hulpbehoevende en kwetsbare
   mensen in de samenleving. Door serieus met zorggeld om te gaan, houden we de zorg betaal-
  baar. Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) onderzoekt en deelt meldingen over zorgfraude,
   en signaleert trends en ontwikkelingen. Zodoende kan fraude beter en effectiever worden 

opgespoord en afgehandeld. Met het IKZ kunnen gemeenten kosten op de grote geldstromen 
besparen door fraude te bestrijden in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. Door samen te 
organiseren, verbeteren we de kwaliteit van het toezicht, en creëren we een effectievere inkoop 
middels een preventieve aanpak gericht op fouten en fraude. We ondersteunen gemeenten 
door kennis te delen over de casuïstiek van zorgfraude, en ontsluiten deze via een kennisbank.
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3. Leefomgeving
  Er worden in 2023 geen structurele diensten voor het thema Leefomgeving aangeboden vanuit 

de GGU. Het is wel onze verwachting dat in de toekomst de ‘Regie & Demand’-organisatie 
Omgevingswet als structurele dienst binnen de GGU wordt ondergebracht.
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4. Lokale democratie en veiligheid 
  Er worden in 2023 geen structurele diensten voor het thema Lokale democratie en veiligheid 

aangeboden vanuit de GGU.
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5. Informatiesamenleving 
  
5.1. Digitale Informatievoorziening 

  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  Architectuur en Standaarden en centrale regiefunctie naar markt – 2164k
  Wet digitale Overheid en Basisregistratie – 604K

  Welke producten en diensten worden hiervoor geleverd?

5.1.1. Architectuur en Standaarden 

5.1.1.1. Gemeentelijke model-architectuur

  De Gemeentelijke model-architectuur (GEMMA) is de landelijke referentiearchitectuur voor
   gemeenten. GEMMA helpt gemeenten en leveranciers om de gemeentelijke informatie-

voorziening te standaardiseren, geeft antwoord op de belangrijkste architectuurvraagstukken, 
en is een middel om qua informatievoorziening overzicht te creëren , opdat bestuur en 
management alle ontwikkelingen in samenhang kunnen aansturen. GEMMA wordt continu 
geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het gegevenslandschap, 
en ondersteunt de transitie richting de informatiekundige visie Common Ground. Door onder 
architectuur te ontwikkelen, te bouwen, aan te schaffen en te implementeren, zorgen we ervoor 
dat de oplossingen goed op elkaar aansluiten. GEMMA maakt de samenwerking mogelijk 
tussen gemeenten onderling en met ketenpartners gericht op aansluitingen op landelijke 
voorzieningen. 

5.1.1.2. API-standaarden 

  API’s zijn eenvoudig te implementeren, en beheren koppelingen die zorgen voor een betere 
gegevensuitwisseling tussen systemen. Ze vormen bij gemeenten de basis voor de realisatie 
van de informatiekundige visie Common Ground. De huidige familie van standaarden (Standaard

   Uitwisselingformaat StUF) wordt vervangen door moderne API-standaarden. Aangezien 
gemeenten gebruikmaken van zowel oude StUF-koppelvlakken als nieuwe API-standaarden, is

   het van belang om de overgang te faciliteren van oude naar nieuwe standaarden. We zetten in
   op het creëren, faciliteren, ondersteunen, begeleiden, promoten en borgen van zowel de
   ontwikkeling als het gebruik van API-standaarden op het gebied van gemeentelijke gegevens-

uitwisseling. Om de creatie van API-standaarden te stimuleren wordt er een governance 
opgetuigd. Daarin zal de API-Adviesraad de besluitvorming voorbereiden en ontwikkelaars 
voeden, enthousiasmeren en inhoudelijk betrekken. Ook wordt er invulling gegeven aan de 
gemeentelijke vertegenwoordiging bij de door andere overheidsorganisaties beheerde API-
standaarden, en wordt er bijgedragen aan de landelijke API-strategie. Op deze manier worden 
het gemeentelijk eigenaarschap en de regie over de ontwikkelagenda vergroot, en versnellen 
we de implementatie en adoptie van deze standaarden. Dat levert dan een extra belasting op 
bij beheerwerkzaamheden omdat de nieuwe standaarden aanvankelijk meer beheer vergen, 
terwijl de oude standaarden nog niet kunnen worden opgeruimd. 

5.1.2. Centrale regiefunctie richting de markt

5.1.2.1. Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT 
  
  GIBIT (Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT Toolbox) is een verzameling hulpmiddelen 

waarmee de inkoop van ICT-diensten en -producten wordt gestandaardiseerd. De GIBIT-
  toolbox bevat onder meer voorwaarden, toelichtingen, kwaliteitsnormen, een overeen-

komstengenerator, een stappenplan aansprakelijkheid, en een checklist schadebepaling. 
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5.1.3. Wet Digitale Overheid

5.1.3.1. eID Identificatie en authenticatie  

  De Wet digitale overheid (Wdo) voorziet in de toelating van meerdere (private) inlogmiddelen 
die de burger toegang geven tot online gemeentelijke dienstverlening. Gemeenten zijn verplicht

   om deze middelen te accepteren wanneer de Wdo ingaat (gepland op 1 juli 2022). De toegang 
tot de digitale dienstverlening moet daarvoor aangepast worden, zodat gemeenten digitale 
identificatie en authenticatie op het juiste betrouwbaarheidsniveau kunnen aanbieden. We 
brengen gemeentelijke eisen en wensen ten aanzien van eID middelen in bij ministeries en keten-

  partners.

5.1.3.2. Vertegenwoordiging, machtigingen en interactiediensten

  We behartigen de belangen van gemeenten bij de doorontwikkeling van wettelijke vertegen-
woordiging en vrijwillige machtiging van personen die gemeentelijke diensten afnemen.  Daar-

  naast vertegenwoordigen we het gemeentelijk perspectief bij de ontwikkeling van interactie-
diensten die het Ministerie van BZK uitvoert op het gebied van identificatie en authenticatie. 
In deze rol bewaken we de uitvoerbaarheid, inzet en kosten van initiatieven en operationele 
oplossingen.

5.1.4. Basisregistraties (inclusief geo-informatie)

  Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens 
die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiek-
rechtelijke taken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bijhouding van een aantal basis-

  registraties. Daarnaast gebruiken gemeenten gegevens vanuit alle basisregistraties in hun
   dienstverlening en bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. VNG stuurt samen
   met vertegenwoordigers van gemeenten op de verdere (door)ontwikkeling van het gegevens-

landschap in het algemeen en de basisregistraties in het bijzonder. Hiervoor worden onder 
meer impactanalyses uitgevoerd op voorgestelde wijzigingen, onderzoek gedaan naar de 
kosten van de bijhouding, de uitwisseling van goede voorbeelden om de bijhouding efficiënter 
in te richten en gestimuleerd dat gemeenten als onderdeel van kwaliteitszorg werken aan het 
verbeteren van de gegevenskwaliteit. Deze taken komen voort uit het in 2021 vastgestelde 
Toekomstbeeld Stelsel van Basisregistraties op basis waarvan het federatief datastelsel wordt 
ingevuld zoals dat is geschetst in de Interbestuurlijke Datastrategie. 

5.1.4.1. Gemeentelijk Geo-Beraad

  We ondersteunen met het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB), een netwerk van ruim 1.500 geo-
professionals die informatie over relevante gemeentelijke ontwikkelingen en ervaringen delen 
waardoor de zelfredzaamheid toeneemt op basis van samenwerking. We ondersteunen dit 
netwerk door het secretariaat te voeren, coördinatorenoverleg te faciliteren, een kennisbank te 
beheren en bijeenkomsten te organiseren.
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5.2. Digitale Veiligheid
  
  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  2.020k 

  Welke producten en diensten worden hiervoor geleverd?

5.2.1. Informatiebeveiligingsdienst 
 
  Wat is het?
  De IBD is al jaren de gemeentelijke Cyber Emergency Response Team (CERT). 
  De IBD ondersteunt gemeenten bij het op orde krijgen en houden van het eigen huis. De nood-
  zaak hiervoor blijkt uit het dreigingsbeeld IBD 2021, het Cybersecuritybeeld Nederland 2021, 

en uit de ransomware-aanvallen zoals die op de gemeente Hof van Twente. Op basis van het
   IBD-programma verhogen we de digitale weerbaarheid van gemeenten, en geven we invulling
   aan de resolutie digitale veiligheid.  We laten de IBD-dienstverlening meegroeien met de
   toenemende vraag naar ondersteuning bij preventie, detectie, incidentcoördinatie en woord-
  voering. Dit betreft diensten zoals Rapid Response Triage (RTT) en de omgang met kwetsbaar-

heidsinformatie, waarvoor specifieke capaciteit en expertise nodig is. Deze diensten behoeven 
een structurele financiering om de noodzakelijke veerkracht in dienstverlening te kunnen waar-
borgen richting gemeenten.

5.3. Verantwoord datagestuurd werken

  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  1.900 waarvan 200k voor platformbeheer, 160k inkoop data en hey overige deel voor personele 

inzet en het beheer van diverse rapportages.

  Welke producten en diensten worden hiervoor geleverd?

5.3.1. Datatoepassingen en datadeals

  Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over alle
   Nederlandse gemeenten en over alle belangrijke beleidsterreinen. Daarnaast biedt de
   Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) gemeenten specifiek inzicht in hun prestaties
  in het sociaal domein ten opzichte van andere gemeenten. Met de Vensters voor Bedrijfsvoering
   krijgen gemeenten inzicht en verbeteroptie aangeboden voor de bedrijfsvoering op basis van de
   cijfers van ruim 120 publieke organisaties. Om op een datagestuurde manier maatschappelijke 

vraagstukken op te lossen, zijn verschillende datatoepassingen voorhanden, die op basis van
   datadeals geactualiseerd en aangevuld worden met bruikbare informatie. Denk daarbij bijvoor-
  beeld aan de Landelijke Monitor Wonen, de Monitor Doelgerichte Digitalisering, het Wmo-

voorspelmodel, de Zorgpaden en de Zorgspiegel, de Datavoorziening Energietransitie 
Gebouwde Omgeving (DEGO), Ondergrond & Wonen en Klimaatadaptatie en de Datavoor-
ziening Onregelmatigheden Op de Kaart (DOOK).

5.3.2. Data & Smart Society 
  
  Het kennisnetwerk Data en Smart Society bestaat uit meer dan 2.500 leden en biedt gemeenten
   de mogelijkheid om kennis over data en de informatiesamenleving te verzamelen, te combineren
   en onderling te delen. Daardoor kan de datavolwassenheid van gemeenten toenemen. We 

ondersteunen het kennisnetwerk Data en Smart Society bij het landelijk toepasbaar maken van 
dataprojecten en bij het uitwerken daarvan binnen het gemeentelijke handelingsperspectief.

  Op basis van de agenda Smart Society werken vertegenwoordigers van een brede coalitie 
van overheden, ondernemers en wetenschappers samen aan innovatieve datagestuurde 
oplossingen voor maatschappelijke opgaven, onder meer op het gebied van klimaat en energie,

   veiligheid, circulaire economie en verantwoord datagebruik. Gemeenten dragen bij aan deze 
agenda en kunnen lokale kansrijke initiatieven toetsen, laten cofinancieren en beschikbaar 
stellen aan andere gemeenten.
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5.3.3. Grip op informatie 

  De Wet open overheid (Woo) en de gemoderniseerde Archiefwet stellen eisen aan gemeenten
   op het gebied van openbaarheid, transparantie, datagestuurd werken en digitale dienstverlening
   aan inwoners en ondernemers. We ontwikkelen werkwijzen voor implementatie van de Woo,
   kwaliteitssystemen voor informatiebeheer (KIDO light), aansluiting op het Platform Openbare 

Overheidsinformatie (PLOOI) en handvatten voor het archiveren en vernietigen van tekst-
berichten. Daarnaast bieden we juridische adviezen bij de toepassing van deze wetten en onder-

  steunen we gemeentejuristen om de gevolgen en impact van techniek en digitalisering op het 
lokaal bestuur juridisch beter te borgen. Ook maken we handreikingen voor gemeenten op het 
gebied van verantwoord datagebruik. Dit doen we vanuit drie invalshoeken: ‘willen’ (ethiek), 
‘kunnen’ (techniek) en ‘mogen’ (juridisch). 

5.3.4. Opendatastandaarden 

  Overheidsdata vormen een bron van economische groei en bieden gemeenten mogelijkheden 
om meer en gerichter resultaten te boeken. Het rendement van data kan worden geoptimaliseerd 
door deze te delen met elkaar, maatschappelijke partners en andere overheden. We stimuleren 
leveranciers om de standaard voor Open Raadsinformatie in hun systemen in te bouwen, zodat 
gemeenten alle documenten van hun gemeenteraad, zoals agenda’s, moties, beleidsstukken 
en besluiten, snel en eenvoudig toegankelijk kunnen maken. Daarnaast dragen we bij aan het 
actieplan Open Overheid door gemeentelijke samenwerking te bevorderen en het gebruik van 
toepassingen zoals Openwob.nl en Digitale democratie te stimuleren. Ook uniformeren we 
het publicatieproces voor verkiezingsuitslagen, en bieden we opendataspecificaties voor het 
aanleveren van stembureau-gegevens.

5.4. Ethiek & Digitale Grondrechten

5.4.1. Privacy expertise vanuit Informatiebeveiligingsdienst
  
  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  306k

  Wat is het?
  Inzet expertise vanuit IBD op gebied van privacy.

5.5. Trends & Innovatie

  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  207k 

  Welke producten en diensten worden hiervoor geleverd?

5.5.1. Trendrapportage en scenarioplanning 

  Gemeenten hebben behoefte aan betrouwbare trendmatige inzichten over het maatschap-
pelijke nut van technologie, zodat ze op basis hiervan passende beslissingen kunnen nemen, 
en (bestuurlijke) scenario’s kunnen schetsen om hierop te kunnen sturen. Bijvoorbeeld om zo 
kosten te besparen door innovatief te digitaliseren. 

5.5.2. Dutch Societal Innovation Hub 

  Om kennisuitwisseling op regionale, landelijke en Europese schaal te stimuleren, worden er 
innovatieve ecosystemen ingericht om programma’s op elkaar af te stemmen, waarvoor er 
Europese subsidiegelden beschikbaar zijn.
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6. Uitvoeringskracht
  
6.1. Inclusieve dienstverlening 

6.1.1. Kenniscentrum Dienstverlening

  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  124k 

  Wat is het?
  Het Kenniscentrum Dienstverlening biedt gemeenten een vraagbaak voor goede, inclusieve, 

toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening. Onder druk van de nieuwe wet- en regelgeving 
en de toegenomen verwachtingen van bijvoorbeeld de gemeenteraad, moeten gemeenten 
(digitale) dienstverlening ontwikkelen vanuit het perspectief van de inwoners en ondernemers.

6.2. Uitvoerbaarheid en uitvoeringskracht

6.2.1. Uitvoeringstoetsen, impactanalyse, quickscans en opschalingsanalyses 

  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  668k 

  Wat is het? 
  We voeren impactanalyses en uitvoeringstoetsen uit, waarbij we – vroegtijdig in het totstand-

komingsproces van wet- en regelgeving – de uitvoerbaarheid zullen toetsen in samenspraak 
met het Rijk. We intensiveren de toets-cyclus waardoor we niet alleen eenmalig, maar ook op 
verschillende momenten in het wetgevingsproces de uitvoerbaarheid kunnen toetsen, zo nodig 
samen met ketenpartners. Naast uitvoeringstoetsen voeren we ook quick scans uit om snel te 
kunnen inspelen op urgente ontwikkelingen, zoals we dat afgelopen jaar hebben gedaan bij 
de coronamaatregelen en ook bij de schuldenproblematiek als gevolg van de toeslagenaffaire. 
Daarmee voorkomen we dat gemeenten worden geconfronteerd met onuitvoerbare beleids-
interventies. Ook voeren we opschalingsanalyses uit voor het GGU-portfolio. Hiermee krijgen 
we inzicht in wat er nodig is om projecten die klein beginnen ook daadwerkelijk voor het 
collectief te laten renderen.

6.3. Collectieve inkoop en beheer

6.3.1 Kenniscentrum Inkoop & Inkoopagenda
  
  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  225k

  Wat is het?
  Het expertisecentrum Inkoop voert verkenningen uit naar de gezamenlijke inkooptrajecten 

voor gemeenten. We focussen daarbij primair op ICT-vraagstukken en werken toe naar een
   gedragen inkoopagenda op basis waarvan er gezamenlijke aanbestedingen worden georga-

niseerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de inzichten van het Inkoopberaad, het kennis-
centrum Markt en Overheid en gemeentelijke verzoeken. De inkoopagenda brengt in kaart 
welke collectieve inkooptrajecten er wanneer gepland zijn, zodat gemeenten kunnen bepalen 
of en hoe ze hieraan willen deelnemen. In 2023 willen we een meerjarige inkoopagenda op-
stellen en publiceren.
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  Om gezamenlijke uitgangspunten bij inkoop te hanteren, is het van belang dat er afspraken 
worden gemaakt tussen beleid en uitvoering. Denk daarbij aan afspraken over gezamenlijke 
uitgangspunten ten behoeve van inzicht op (collectief) inkopen in de sector, en aan gezamen-
lijke principes voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Door dezelfde kaders te 
gebruiken, kan het inkoopbeleid - dat in samenspraak met Rijk en ketenpartners zoals VNO/
NCW tot stand komt - beter aansluiten op de behoeften in de uitvoeringspraktijk.

6.3.2. Microsoftcontract 

  Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruikmaken van Microsoft-producten en -diensten op
   basis van collectieve, juridische en commerciële gemeentelijke voorwaarden die in het Frame-

work-VNG-model zijn vastgelegd. Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze hiervan gebruik willen 
maken – dus het is geen verplichting. In 2022 wordt dit contract herzien, in 2023 zal het gebruik 
van het Framework-VNG-model verder worden gestimuleerd en wordt het contractbeheer 
nader vormgegeven.

 
6.3.3. Servicecentrum  Gemeenten  

  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  • Regie op beheer 2147k
  • 24/7 beheer 500k
  • GGI-netwerk 191k
  • 14+ -voorziening 306k

  Wat is het?
  Het Servicecentrum Gemeenten (SCG) beheert in opdracht van VNG contracten met een 

geschatte gezamenlijke contractwaarde van ruim 500 miljoen euro, en ook diensten zoals de 
StembureauApp en 14+netnummer. Vanuit het SCG hebben wij vrijwel altijd de regie over 
het beheer, en wordt het beheer zelf aan derden uitbesteed. Met de dienst 14+netnummer 
bedienen we alle gemeenten, en negentig procent van alle gemeenten ondersteunen we op 
basis van vier beheerde contracten gericht op Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) voor 
Mobiel, Vast en Print. Het SCG beheert ook de contracten voor GGI-Netwerk en GGI-Veilig, 
en biedt (beheer)ondersteuning aan ENSIA, GIR en de StembureauApp. Andere taken van het 
SCG hebben betrekking op het onderhouden van contacten met leveranciers, het zorg dragen 
dat de contractafspraken worden nagekomen en het ondersteunen van gemeenten bij het 
gebruik van collectief ingekochte diensten. Door deze taken collectief uit te voeren, kunnen 
gemeenten de bij gezamenlijke inkoop vooraf berekende resultaten daadwerkelijk behalen.

  Toelichting op een aantal contracten in beheer
  • De contracten voor Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) leveren de deelnemende   

 gemeenten gedurende de looptijd van zes jaar 300 miljoen euro aan besparingen op.   
 Naast de efficiency-voordelen zit er nog een ander voordeel vast aan de bundeling van

    de gemeentelijke vraag. Namelijk dat we voorzieningen meer in samenhang inkopen en   
 een beproefde aanpak vaker kunnen gebruiken. Via deze professionele beheerorganisatie   
 wordt een collectieve, veilige en moderne digitale omgeving voor gemeenten gerealiseerd,  
 die alle gemeenten in staat stelt adequaat en flexibel invulling te geven aan de opgaven in   
 alle domeinen en (keten)processen. 

  • GGI-Netwerk, GGI-Veilig, 14+netnummer zijn collectieve voorzieningen op basis waarvan
    gemeenten over een veilige, moderne digitale omgeving kunnen beschikken. We organi-
   seren 24/7-dienstverlening bij de in beheer zijnde diensten, en voeren mini-tenders uit   

 binnen de drie percelen van de raamovereenkomst GGI-Veilig. 
  • Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR): hiermee kunnen gemeenten agressie- en  

 ongevallen kunnen registreren.
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6.3.4. Taxatiewijzers WOZ

Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
951k 

Wat is het? 
Gemeenten kunnen voor de waardebepaling van WOZ-objecten gebruikmaken van het WOZ-
datacenter, dat collectief de marktinformatie verzamelt en omzet naar jaarlijks actuele landelijke
taxatiewijzers.
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7. Actieve Ledenorganisatie
  Er worden in 2023 geen structurele diensten voor het thema Actieve ledenorganisatie 

aangeboden vanuit de GGU.
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8. Ondersteuning Organisatie

8.1.1. Bedrijfsvoering  

  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  3.139k

8.1.2. Communicatie 

  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  1.061k 

8.1.3. Fondsbeheer, planning & control, en quality assurance 
  
  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  344k 

8.1.4. Governance-ondersteuning extern 

  Wat zijn de structurele kosten voor 2023?
  475k

  Wat is het?
  Binnen de governance van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering worden gemeenten 

actief vertegenwoordigd door het College van Dienstverleningszaken (CvD) en de Taskforce 
Samen Organiseren (TSO). Wij ondersteunen deze gremia bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
de bestuurlijke GGU-agenda. Daarnaast hanteren we het principe van ‘samen organiseren’ bij 
de samenwerking met en tussen gemeenten, en vergoten we de betrokkenheid van beroeps- 
en koepelorganisaties 
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