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Het gesproken woord geldt 
 
“De uitvoering is voor gemeenten steeds belangrijker geworden. 
Een uitvoeringspraktijk die steeds informatie intensiever wordt en gepaard gaat met verregaande 
digitalisering. Gemeenten zijn er van doordrongen dat uitvoering een gezamenlijke inzet vergt. 
Daarom liggen er nu concrete voorstellen voor om te komen tot een statutenwijziging, een College van 
Dienstverleningszaken én een eigen fonds. We gaan door met activiteiten waar we de afgelopen jaren 
mee zijn begonnen en starten nieuwe activiteiten om onze dienstverlening te innoveren. 
 
En deze voorstellen komen niet uit de lucht vallen. Zij vormen een vervolg op de eerdere ALV-
besluiten over De Digitale Agenda in juni 2015 en juni 2016 en Samen Organiseren in november 
2016. 
Daarin is besloten te komen tot een gezamenlijke aanpak, een solide en representatieve governance, 
en gezamenlijke gemeentelijke bekostiging. Nu is het moment gekomen om deze nieuwe taken van 
onze vereniging ook statutair te verankeren. 
 
Er is brede ambtelijke steun voor de voorstellen: gemeentesecretarissen, informatiemanagers en 
directeuren publiekszaken hebben er namelijk zelf intensief aan gewerkt. 
Nu is het aan de leden zich hierover uit te spreken. 
 
Laat ik kort stilstaan bij wat we voor deze voorstellen terugkrijgen. 
Veel zaken die we de afgelopen jaren hebben geregeld nemen we misschien voor lief, maar zijn niet 
vanzelfsprekend of vrijblijvend. 
Ik geef u een paar voorbeelden. We hebben KING om ons te helpen bij de verbetering van de 
informatievoorziening. We hebben de Informatiebeveiligingsdienst die 24x7 beschikbaar is voor het 
tegengaan van datalekken. We hebben een gegevensknooppunt sociaal domein waarmee we 
informatie digitaal uitwisselen met zorgaanbieders. Als we instemmen met deze voorstellen blijft dit 
alles beschikbaar. Samenwerken aan beleidarme uitvoering leidt niet alleen tot betere dienstverlening, 
maar is ook kosteneffectief en reduceert de complexiteit voor individuele gemeenten. En dat zijn we 
verplicht aan onze inwoners en ondernemers. 
 
Hiernaast zorgen de voorstellen voor een verandering. We gaan meer dan voorheen bottom-up 
werken. Betere dienstverlening die wordt ontwikkeld in één gemeente, schalen we op zodat we niet 
meer allemaal het wiel uitvinden. Coördinatie en regie zijn hiervoor nodig. Daarom komt er een 
Taskforce Samen Organiseren met gemeentesecretarissen. Zonder de ambtelijke top gaat dit namelijk 
nooit lukken. Het College van Dienstverleningszaken adviseert vervolgens het bestuur over het 
vaststellen van standaarden. 
 
Met deze voorstellen komt de gemeenteraad beter in positie. De werkwijze en governance die wordt 
ingericht, stimuleert een grotere betrokkenheid dan toen nog sprake was van een uitname uit het 
Gemeentefonds. Wel is het natuurlijk zo dat de gemeente als lid van de VNG gebonden is aan 
besluitvorming in de ALV. 
 
Om te benadrukken hoe cruciaal een groot draagvlak is, beslissen wij straks jaarlijks met een twee 
derde meerderheid. En die twee derde is natuurlijk een minimum. Wij vertrouwen erop dat we met 
goede voorstellen, die we samen met u voorbereiden, veel ruimere meerderheden zullen behalen. 
 
Kort samengevat: wij willen onze dienstverlening en informatievoorziening verbeteren. En dat kunnen 
wij in de huidige  informatiesamenleving niet meer alleen. Bas Eenhoorn heeft dat zojuist helder 
onderstreept. Met Samen Organiseren zitten we als gemeenten samen aan het stuur en maken we 
slim gebruik van elkaars kracht.” 


