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AAN: Bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

VAN: Gemeente Heemstede 

DATUM: 16 juni 2022 

 

ONDERWERP: Motie ALV 29 juni 2022 

 

Motie: Versterking wisselwerking gemeenten - de VNG 

 

Overwegende dat: 

- De nieuwe colleges en raden in de komende periode voor grote uitdagingen staan op het 

gebied van onder meer wonen, jeugd, energietransitie, klimaatbeleid, (cyber)veiligheid en 

digitalisering; 

- Douwe Jan Elsinga recentelijk het rapport “Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur, 

Zeventig aanbevelingen voor hervorming en revitalisering” heeft uitgebracht, waarin wordt 

voorgesteld de positie van het ministerie van BZK te versterken, in het belang van de rol van 

het lokaal bestuur in het democratisch bestel en in de tussentijd een moratorium uit te 

roepen, in welke gedachtewisseling de VNG namens de gemeenten een belangrijke bijdrage 

kan leveren; 

- Het nieuwe kabinet op veel van deze thema’s ambitieuze plannen heeft, waarin veel wordt 

gevraagd van gemeenten; 

- De gemeenten voor een succesvolle voortvarende aanpak van de grote maatschappelijke 

vraagstukken behoefte hebben aan toereikende financiën, voldoende beleidsvrijheid en 

adequate personele capaciteit; 

- De gemeenten in Nederland een grote diversiteit kennen; 

- De benoemde opgaven geen one-size-fits-all-oplossingen kennen; 

- De VNG een belangrijke rol speelt in de vertegenwoordiging van de gemeenten in de richting 

van het Rijk, in de dienstverlening aan gemeenten en in het bieden van een platform aan 

gemeenten; 

- Het voor een goede invulling van die rollen van groot belang is dat er een goede 

wisselwerking is tussen de gemeenten en de VNG, dat de VNG daarbij alle gemeenten weet 

te bereiken, ook de gemeenten die geen deel uitmaken van netwerken waarmee de VNG van 

oudsher intensief contact heeft. 
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Constaterende dat: 

- De VNG op vele thema’s de wisselwerking tussen gemeenten (zowel bestuurlijk als ambtelijk) 

en de VNG invult door middel van onder meer fora, klankbordgroepen, ledenpeilingen en 

inzet van ambassadeurs; 

- De besluitvorming in de formele governance van de VNG met de ledenvergadering, bestuur, 

commissies en colleges op zich goed functioneert; 

- Verdere versterking van de betrokkenheid van de leden bij de voorbereiding van 

standpuntbepaling door de VNG op de genoemde thema’s en bij het laten landen van VNG-

initiatieven in de uitvoeringspraktijk van gemeenten wenselijk is; 

- De netwerken van de VNG het onderling niet altijd eens zijn over de gewenste koers en die 

diversiteit juist een mooi aanknopingspunt is om vanuit de VNG de dialoog tussen de 

netwerken te bevorderen; 

- Deze versterking van de ledenbetrokkenheid de kwaliteit en het draagvlak van de in te 

nemen standpunten en besluitvorming binnen de VNG ten goede komt en de positie van de 

VNG in de relatie met het Rijk versterkt. 

 

Roept het bestuur van de VNG op om: 

- Bestaande middelen om de leden te betrekken intensief te blijven gebruiken, door te 

ontwikkelen en nadrukkelijk bij alle leden onder de aandacht te brengen; 

- In overleg met de leden nieuwe initiatieven te ontwikkelen om de wisselwerking met de 

leden te bevorderen met het bovenbeschreven doel; 

- De wisselwerking uit te breiden door initiatieven / wensen vanuit een van de netwerken te 

delen met de andere gemeenten, zodat het draagvlak voor het standpunt van de VNG 

verbreed c.q. beter in balans wordt gebracht en daarmee uitdrukking geeft aan de diversiteit 

onder de gemeenten; 

- Met deze initiatieven te experimenteren om uit te vinden wat werkt; 

- Specifiek over het rapport van Douwe Jan Elsinga over de inrichting van het lokaal bestuur 

met (nieuwe vormen van) ‘participatie’ pro-actief met alle leden de gedachtewisseling in te 

richten; 

- In de najaars ALV van 2 december a.s., of zoveel eerder als er iets substantieels te melden is, 

de leden te informeren over de voortgang. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens burgemeester en wethouders van Heemstede,  

A.C. Nienhuis, burgemeester 

 


