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Geacht college en gemeenteraad, 

 

 

Met het vaststellen van het stuk ‘Organisatie van uitvoeringskracht’ van juni 2014 belegden de 

gemeenten een belangrijke taak bij de VNG: de ondersteuning van de uitvoeringskracht van 

gemeenten en hun samenwerkingsverbanden, met name in het nieuwe sociale domein. 

 

De uitwerking hiervan, met name in het sociaal domein, heeft de afgelopen tijd een steeds groter 

beslag gekregen op de werkzaamheden van en vanuit de VNG. Het gaat hierbij om een proces 

waarbij, net als bij gemeenten zelf, werd aangelopen tegen omstandigheden die niet waren 

voorzien toen het proces werd ingezet. 

 

Op deze korte termijn gaat het nu om functies die noodzakelijk zijn om problemen, met name in de 

drie decentralisaties, te voorkomen. De kosten daarvan zijn geminimaliseerd tot het absoluut 

noodzakelijke. 

 

Met de voorstellen wordt onder meer ervoor zorggedragen dat verantwoording, declaratie en 

facturatie van zorg kunnen worden verwerkt. De efficiëntie van de uitvoering wordt hiermee 

vergroot en administratieve lasten verlaagd. Verder zijn bestuurlijke afspraken gemaakt die 

moeten worden nagekomen.  

 

In de bijgaande stukken wordt ingegaan op de richting en financiering van deze voorstellen.  

 



onderwerp De ondersteuning van uw uitvoeringskracht: een update voor 2015 en verder datum 

<datum>  02/02 
 

Het bestuur stelt de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 17 november 2014 voor om: 

 

A. In te stemmen met de voorstellen rond de innovatie digitale samenwerking zoals beschreven 

in bijlage 1, en dit te financieren zoals beschreven in bijlage 6 middels herbestemmingen en 

een uitname uit het gemeentefonds van € 480.000.-. 

B. In te stemmen met de voorstellen rond het Gegevensknooppunt Gemeenten zoals beschreven 

in bijlage 2, en dit te financieren zoals beschreven in bijlage 6 middels herbestemmingen en 

een uitname uit het gemeentefonds van € 1.389.810,-. 

C. In te stemmen met de voorstellen rond het Beheer Gegevensknooppunt Gemeenten zoals 

beschreven in bijlage 3, en dit te financieren zoals beschreven in bijlage 6 middels een 

uitname uit het gemeentefonds van € 1.880.717.-. 

D. In te stemmen met de voorstellen rond de Doventolk zoals beschreven in bijlage 4, en dit te 

financieren zoals beschreven in bijlage 6 middels een uitname uit het gemeentefonds van € 

2.400.000, zijnde de middelen die door het ministerie van VWS aan datzelfde gemeentefonds 

worden toegevoegd. 

E. In te stemmen met de voorstellen rond Landelijke inkoop zoals beschreven in bijlage 5, en dit 

te financieren zoals beschreven in bijlage 6 middels een uitname uit het gemeentefonds van € 

250.000.-.  

 

 

 

Hoogachtend,  

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 
 

 

A. Jorritsma-Lebbink,  

voorzitter VNG 

 

 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 


