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Voorwoord

De komende bestuursperiode vraagt veel van de kracht en inventiviteit van het lokaal bestuur. College 

en raad staan voor essentiële maatschappelijke opgaven die bijna elk aspect van de lokale gemeen-

schap raken. In een tijdsbestek waarin gemeenten steeds meer taken krijgen maar tegelijkertijd ook 

geconfronteerd worden met teruglopende inkomsten en forse bezuinigingen, vraagt dat veel van het 

bestuur. Weliswaar is de omvang van de heroverwegingsoperatie van het rijk nog niet bekend, maar 

dat de impact op het niveau van de gemeentefinanciën fors zal zijn, dat staat buiten kijf. 

  

De nieuwe colleges staan voor de taak om tegen de achtergrond van de veranderde financiële 

omstandigheden, nog voor de zomer een collegeprogramma te presenteren waarin de belangrijkste 

prioriteiten voor de komende vier jaar staan. Vanwege de variëteit aan gemeentelijke taken, verant-

woordelijkheden en regelgeving heeft de VNG voor ruim 40 beleidsterreinen factsheets laten maken 

waarin op beknopte wijze, en per beleidsterrein,  de stand van zaken wordt beschreven met aandacht 

voor bestaande of  toekomstige wet- en regelgeving, verdeling van de bestuurlijke bevoegdheden, 

best practices, beleidsontwikkelingen, specifieke of doeluitkeringen en/of de bestaande beleidsruimte 

van gemeenten.  

Najaar 2009 is in de aanloop naar de raadsverkiezingen op 3 maart van dit jaar een eerste versie van 

deze factsheets gepresenteerd. Begin 2010 zijn deze factsheets geactualiseerd. De nieuwste versie 

treft u hierbij aan. Omdat in de factsheets de meest recente en essentiële informatie is verzameld, 

kan een kort tijdsbestek inzicht worden verkregen in onderwerpen als de gemeentefinanciën, de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Armoede- en Schuldhulpverlening, Regionaal arbeidsmarkt-

beleid, Veiligheid, Wabo en meer. Daarmee bieden de factsheets niet alleen een heldere handreiking 

voor alle nieuwkomers in de raad maar tevens een vertrekpunt voor de fracties en het collegepro-

gramma.

Deze factsheets worden ook aangeboden op www.vng.nl/factsheets

Vereniging Van nederlandse gemeenten
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Stand van zaken
Sinds de invoering van het dualisme kennen gemeenten 

de functie van griffier als ambtelijk ondersteuner van de 

gemeenteraad. De raad benoemt de griffier, besluit over 

zijn verzoek tot ontslag en kan hem eventueel schorsen. 

Dezelfde bevoegdheden heeft de raad ten aanzien van 

de medewerkers van de griffie. De raad regelt volgens de 

wet ook de vervanging van de griffier en kan regels stel-

len over de organisatie van de griffie. 

Een gemeenteraad is kortom verantwoordelijk voor 

alle aspecten van het werkgeverschap van de griffier en 

zijn medewerkers. De raad is dus de werkgever van de 

griffie(r). Daar horen ook onderwerpen bij als werving 

en selectie, arbeidsvoorwaarden, functionerings- en 

beoordelingsgesprekken, medezeggenschap, professiona-

lisering.

Ontwikkelingen
Onderzoek en vragen aan de VNG en de Vereniging 

van Griffiers waren aanleiding om meer aandacht te 

geven aan het werkgeverschap van de raad. We hebben 

gekeken naar de historische achtergronden, de eerste 

evaluaties en de lessen die daaruit zijn te trekken.

Het advies van de VNG uit 2002 om de dagelijkse aspec-

ten van het werkgeverschap en de vaststelling van de 

arbeidsvoorwaardenregeling te delegeren aan het college 

is onder de loep genomen. Is dit advies nog wel houdbaar 

en in overeenstemming met de wet nu de griffie een 

gevestigd onderdeel is van de gemeentelijke organisatie? 

Hoe kan de raad de uitoefening van het werkgeverschap 

het beste organiseren? Welke instrumenten zijn daarvoor 

noodzakelijk? 

In 2002 is geadviseerd een deel van de werkgeverstaken 

van de raad te delegeren aan het college. Volgens de 

huidige opvattingen verzet ‘de aard van de bevoegd-

heid’ zich tegen delegatie van werkgeversbevoegdheden 

van de raad aan een bestuursorgaan waar de raad geen 

deel van uitmaakt. Als gevolg hiervan is de reparatie van 

sommige besluiten noodzakelijk (overigens zonder te 

concluderen dat de tot nu toe genomen besluiten onwet-

tig zijn). Besluiten van het college over arbeidsvoorwaar-

denregeling voor de griffier en de medewerkers van de 

griffie moeten echter opnieuw door de raad worden 

vastgesteld aangezien deze status van ‘verordening’ heb-

ben. Dat geldt niet voor persoongerichte besluiten omdat 

die al lang onaantastbaar zijn geworden.

Factsheet De raad: werkgever 
van de griffie(r)



De handreiking ‘De (rechts)positie griffie(r) in het decen-

trale bestuur’ (zie Aanbod VNG) bevat de achtergronden, 

de arbeidsrechtelijke en organisatorische inbedding van de 

griffier en de griffie en 

de daaruit voortvloeiende activiteiten voor raad, griffier, 

griffiemedewerkers, college van B&W en gemeentesecre-

taris. Er is daarnaast aandacht voor de medezeggenschap 

van de medewerkers van de griffie, werving en selectie, 

aanstellen, beoordelen en begeleiden, disciplinaire maat-

regelen en het einde van de aanstelling. 

Inzet gemeenten
Ervan uitgaand dat elke gemeente een griffier heeft, 

wordt van de gemeenteraad gevraagd:

• Een vervanger voor de griffier te benoemen, bij voor-

keur uit de medewerkers van de griffie.

• De bestaande afspraken met het college over de 

uitvoering van het overgedragen deel van de werkge-

verstaken in te trekken en de bestaande regelingen 

voor zover toepasbaar op de griffier en de griffieme-

dewerkers opnieuw vast te stellen. In het verlengde 

daarvan kan het wenselijk zijn vanwege de specifieke 

werkzaamheden van de griffie noodzakelijk afwij-

kende regelingen vast te stellen.

• Het instellen van een werkgeverscommissie die 

namens de gemeenteraad de min of meer dagelijkse 

werkgeverstaken bij delegatie vervult en de griffier 

bij mandaat de bevoegdheid geven deze ten behoeve 

van de griffiemedewerkers te vervullen.

• Voor zover nodig een besluit te nemen over de orga-

nisatie van de griffie en in overleg met de medewer-

kers de vorm te bepalen van de medezeggenschap.

Aanbod VNG
Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG (de 

werkgeversorganisatie voor de sector gemeenten) maakt 

modellen voor besluiten om de aan het college overge-

dragen taken in te trekken en voor het vaststellen van 

de arbeidsvoorwaardenregeling en daaraan gerelateerde 

regelingen voor de griffie. Het CvA stuurt de gemeentera-

den in de loop van de eerste helft van 2010 de modellen 

per ledenbrief. De brief gaat in op de achtergronden en 

de noodzaak van het vaststellen van de regelingen.

De handreiking ‘De (rechts)positie griffie(r) in het decen-

trale bestuur’ van de Vereniging van Griffiers en de VNG 

krijgt u in de loop van de eerste helft 2010 toegezonden. 

De publicatie bevat de achtergronden, de arbeidsrechte-

lijke en organisatorische inbedding van de griffier en de 

griffie en de daaruit voortvloeiende activiteiten voor raad, 

griffier, griffiemedewerkers, college van B&W en gemeen-

tesecretaris. 

Daarnaast is er aandacht voor de medezeggenschap van 

de medewerkers van de griffie, werving en selectie, aan-

stellen, beoordelen en begeleiden, disciplinaire maatrege-

len en het einde van de aanstelling. De handreiking bevat 

ook voorbeelden voor besluiten die nodig kunnen zijn 

voor een goede organisatie van het werkgeverschap van 

de raad voor de griffier en de medewerkers van de griffie.

De VNG ontwikkelt in overleg met de vakorganisaties een 

sectoraal functiewaarderingssysteem. Nadat de VNG een 

keuze heeft gemaakt, kunnen gemeenten zich hierbij op 

vrijwillige basis aansluiten. We gaan na of in dat systeem 

ook de griffier en het griffiepersoneel kunnen worden 

meegenomen.

Met behulp van deze instrumenten kan de raad invulling 

geven aan goed werkgeverschap van de griffie(r) zoals het 

college dat doet ten behoeve van de overige gemeente-

lijke medewerkers. Beide bestuursorganen geven daarmee 

invulling aan het strategisch thema van de VNG 

‘Eerste overheid, beste werkgever’ (zie Factsheet Werkge-

verschap).

8Vereniging Van nederlandse gemeenten
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Factsheet Burgerparticipatie

Stand van zaken
Gemeenten bezinnen zich op de relatie met hun inwo-

ners. De betrokkenheid van burgers bij beleid- en be-

sluitvorming is een belangrijke voorwaarde om concrete 

resultaten te bereiken voor complexe maatschappelijke 

vraagstukken. Het samenwerken met burgers is een grote 

uitdaging voor gemeenten. Het draagt bij aan het ver-

kleinen van de kloof tussen burger en bestuur en aan een 

grotere bestuurskracht van gemeenten. De aanpak en rol 

van de gemeente kan variëren per beleidsonderwerp.

Onder de vlag van ‘In actie met burgers!’, een deelproject 

van het Actieprogramma Lokaal Bestuur, hebben in 2009 

zo’n honderd gemeenten in zeventien lokale proeftui-

nen actief van elkaar geleerd over allerlei vormen van 

burgerparticipatie. Twaalf experimenten van gemeenten 

kregen bijzondere aandacht en (financiële) steun. Deze 

factsheet laat zien hoe ook uw gemeente de opgedane 

kennis, praktijk en leerervaringen van een jaar ‘In actie 

met burgers!’ kunt benutten.

Ontwikkelingen
Gemeenten staan voor grote uitdagingen, zowel in finan-

cieel-economisch opzicht als op democratisch gebied. Zij 

moeten meer doen met minder middelen. Daarnaast is 

het belangrijk de kloof tussen overheid en burger te ver-

kleinen. Ook gemeenten zoeken naar nieuwe antwoor-

den op maatschappelijke vraagstukken. 

Veel vraagstukken rond burgerparticipatie die spelen bij 

gemeenten zijn niet gebonden aan specifieke beleidster-

reinen. Het gaat bijvoorbeeld over:

• De verhouding tussen een representatieve democratie 

en een meer participatieve democratie. Denk aan het 

benutten van de denkkracht en inzet van burgers. 

• Wederzijds vertrouwen tussen burgers en lokaal be-

stuur.

• Werken vanuit het perspectief van de burger en 

daarbij horende competenties van ambtenaren én 

bestuurders. 

• Het managen van verwachtingen van burgers in inter-

actieve processen. 

• Samenspel tussen frontlijnmedewerkers en de interne 

gemeentelijke organisatie.

Deze thema’s kwamen ook aan de orde in de proeftuinen 

en experimenten van ‘In actie met burgers!’ 



Aanbod VNG
Wat is de oogst van alle kennis en ervaring? De proef-

tuinen en experimenten leverden een ‘oogst’ aan kennis 

en ervaring op. Met werkwijzen die ook bruikbaar zijn 

voor andere gemeenteambtenaren en -bestuurders in 

Nederland. Denk daarbij aan checklists, handreikingen 

en beschrijvingen van ervaringen. Deze en alle andere 

opbrengsten, praktijkverhalen en contactgegevens van 

betrokkenen vindt u terug op www.inactiemetburgers.nl 

en in het speciale tijdschrift ‘In actie’ (gratis op te vragen 

via deze website).

Een greep uit de oogst: 

• Begrotingswijzer (zie www.begrotingswijzer.nl). 

Inwoners vanaf het allereerste begin betrekken bij 

het maken van een gemeentelijke begroting. Ontwik-

keld samen met gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel 

(vanaf 2010: Zuidplas) en het Instituut voor Publiek en 

Politiek. 

• Brievenboek en film over ‘Meedoen in Breda’.

• Bredase ervaringen met burgerparticipatie volgens de 

methode ‘Waarderend vernieuwen’.

• Publicatie: ‘Burgerinitiatief loont! Zelfstandig aanbeste-

den door wijk- en dorpsorganisaties’. 

• Verkorte uitgave van gemeente Emmen van het Stiba-

bo-rapport over de juridische mogelijkheden van het 

zelf aanbesteden door Erkende Overlegpartners (EOP’s).

• Methodiek ‘Regie krijgen op samenwerking met lokale 

fondsen’. Hoe fondsen meer te betrekken bij gemeen-

telijk beleid, waardoor burgerinitiatieven makkelijker 

van de grond komen.

• Leidraad voor het inzetten van een burgerjury, burger-

visitatie of burgerbegrotingsforum. Opgedaan tijdens 

de zoektocht naar nieuwe democratische werkvormen 

in Oude IJsselstreek

• Filmpjes van bijeenkomsten en interviews met deelne-

mers van de proeftuin ‘Moeilijk bereikbare doelgroe-

pen’ op www.youtube.nl/inactiemetburgers.

Praktijkvoorbeelden burgerparticipatie
Bent u op zoek naar praktijkvoorbeelden zoals notities of 

beschrijvingen van projecten? Kijk dan op www.vng.nl/

burgerparticipatie. Hebt u zelf projecten of werkwijzen 

die u met andere gemeenten wilt delen? Dan kunt u deze 

hier ook laten plaatsen.

Vervolgactiviteiten voor gemeentebestuurders 
in 2010
De ondersteuning van proeftuinen en experimenten door 

‘In actie met burgers!’ is beëindigd. Wel zijn er in 2010 

diverse activiteiten gepland ter verdere verspreiding en 

verankering van de oogst, specifiek gericht op de (nieuwe) 

lokale bestuurders. 

Wat kunt u verwachten?
• Regionale bijeenkomsten (voor- en najaar 2010)

• Spoorboekje burgerparticipatie voor raden en colleges 

(medio juni 2010)

Actieprogramma Lokaal Bestuur
‘In actie met burgers!’ is een deelproject van het Actie-

programma Lokaal Bestuur. Het Actieprogramma is een 

gezamenlijk project van de VNG en het ministerie van BZK 

(2007-2010). Doel is het lokaal bestuur te versterken en 

het samenspel te stimuleren. Het Actieprogramma richt 

zich op alle spelers in het lokaal bestuur en fungeert als 

platform voor kennis- en ervaringsuitwisseling tussen 

gemeenten. Het stimuleren en het vergroten van het ver-

trouwen tussen de burger en het lokale bestuur is één van 

de centrale thema’s. Het Actieprogramma biedt concrete 

ondersteuning aan burgemeesters, wethouders, gemeen-

tesecretarissen, raadsleden, griffiers en ambtenaren. Kijk 

voor meer informatie op www.actieprogramma.nl. 

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie over burgerparticipatie of 

over het project:’In actie met burgers!’ kunt u contact op-

nemen met het VNG Informatiecentrum via 070-3738020 

of iamb@vng.nl. 

• www.inactiemetburgers.nl

• www.vng.nl/burgerparticipatie

Vereniging Van nederlandse gemeenten 10
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Stand van zaken
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor diverse medebe-

windstaken. Rijk, provincies en gemeenten zijn gelijk-

waardig en hebben ieder een democratisch gelegitimeerd 

bestuur. Dat betekent dat gemeenten zelf verantwoorde-

lijk zijn voor hun taakuitvoering en dat er meer ver-

trouwd moet worden op horizontale vormen van controle 

door (en verantwoording aan) de volksvertegenwoor-

diging over de taakuitvoering. De specifieke toezichtar-

rangementen doen afbreuk aan de vrijheid van handelen 

die hoort bij decentralisatie. Het rijk moet primair aan de 

voorkant sturen door duidelijke kaders te stellen.

Rijk, provincies en gemeenten hebben afgesproken het 

onderlinge toezicht op de taakuitvoering drastisch te 

verminderen en zo toezichtlast en bestuurlijke drukte 

terug te dringen. De horizontale verantwoording op de 

wettelijke taakuitvoering moet deel uit gaan maken van 

de reguliere planning en controlecyclus van de gemeente.

Ontwikkelingen
Bij de Raad van State ligt een wetsvoorstel waarmee 

uit ongeveer 90 wetten specifieke toezichtbepalingen 

worden verwijderd (denk bijvoorbeeld aan aanwijzings-

bevoegdheden voor de minister). Uitgangspunt is dat 

de Gemeentewet volstaat om in te grijpen als het lokaal 

onverhoopt misgaat. Zo kan een gemeentelijk besluit op 

grond van de Gemeentewet geschorst of vernietigd wor-

den, of kan er in de plaats getreden worden bij taakver-

waarlozing door de gemeente.

Om tegemoet te komen aan het geschonken vertrouwen 

legt de gemeente verantwoording af over haar uitvoe-

ring. De VNG ontwikkelt hiertoe samen met gemeen-

ten, de toezichthouder en de wetgever een instrument 

waarlangs de gemeente publiekelijk verantwoording kan 

afleggen.

Inzet gemeenten
Gemeenten moeten zelf ‘de broek ophouden’ als het gaat 

om de verantwoording over hun prestaties. Sinds het dua-

lisme is ingevoerd, heeft vooral de gemeenteraad de taak 

om het reilen en zeilen in de gemeente te controleren en 

de prestaties te beoordelen. 

De wijze waarop gemeenten de medebewindstaken 

uitvoeren, dient vastgelegd te zijn in kaders. De kaders 

worden in programma’s en begrotingen gespecificeerd 

Factsheet Versterking publieke 
verantwoording 



en vastgesteld. Het college draagt verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering van deze programma’s en begrotin-

gen en legt daarover verantwoording af. Artikel 169 van 

de Gemeentewet verplicht het college om de raad van 

informatie te voorzien. Daarnaast kan de gemeenteraad 

aan de hand van de Gemeentewet (artikelen 155, 212, 213 

en 213a) informatie opvragen en onderzoek doen naar de 

uitvoering van het college. 

Om de wettelijke taakuitvoering door gemeenten te 

kunnen beoordelen is informatie nodig. Daarom maakt 

de VNG in overleg met gemeenten, rijk en provincies een 

overzicht van de taken die feitelijk bij wet aan gemeenten 

zijn opgedragen. Om zicht te krijgen op de uitvoering van 

deze taken wordt per wet een vragenlijst ontwikkeld. De 

ingevulde vragenlijst levert de informatie waarlangs de 

gemeente verantwoording kan afleggen in de raad om 

dit vervolgens publiek te maken. Om ervoor te zorgen dat 

de informatie tijdig bij de raad ter controle ligt, is het mo-

ment van de informatie-uitvraag van belang. Het is voor 

de hand liggend aansluiting te zoeken bij de gemeente-

lijke begrotingscyclus.

Deze cyclus bestrijkt een periode van drie jaar. In het eer-

ste jaar wordt het kader opgesteld Deze nota (kadernota, 

perspectiefnota of voorjaarsnota) is niet wettelijk verplicht 

maar wordt bijna in iedere gemeente vastgesteld. In grove 

lijnen wordt het beleid van de komende periode vastge-

steld. Daarbij moet u rekening houden met de wettelijke 

taken van de gemeente. De kadernota wordt voor de 

zomer opgesteld. Aan de nota wordt een begroting ge-

koppeld die voor 15 november moet worden vastgesteld. 

In het tweede jaar (het begrotingsjaar) stelt het college 

van B&W een of meer bestuursrapportages op. Daarin 

wordt de voortgang van de uitvoering van de begroting 

(en daarmee het beleid) weergegeven. In deze bestuurs-

rapportages moet het college verantwoording afleggen 

over de uitvoering van de wettelijke taken. In het derde 

jaar moet een programmarekening (jaarrekening en het 

jaarverslag) opgesteld worden. Deze rekening moet voor 

15 juli door de gemeenteraad worden vastgesteld. 

Aanbod VNG
• Voor de ongeveer 90 wetten waar specifiek toezicht uit 

wordt verwijderd, ontwikkelt de VNG met gemeenten, 

toezichthouder en wetgever een model voor publieke 

verantwoording. Een uitbreiding van het verantwoor-

dingsmodel van alle in medebewind verkregen taken 

volgt later.

• We streven ernaar dat via de website 

 www.waarstaatjegemeente.nl de informatie verkregen 

uit de verantwoording door de raad voor het publiek 

wordt ontsloten.

• Voor gemeenteambtenaren wordt een instructie ont-

wikkeld, waarin beschreven staat hoe, waar en wanneer 

welke informatie beschikbaar dient te zijn voor het col-

lege zodat deze er verantwoording over kan afleggen. 

• Voor raadsleden zal een vergelijkbare instructie opge-

steld worden, maar dan vanuit het oogpunt van het uit-

oefenen van controle op de verantwoordde prestaties.

Vereniging Van nederlandse gemeenten 12
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Factsheet Vermindering regeldruk

Stand van zaken
Burgers, maar ook de overheid zelf, lopen vast in het 

moeras van regeltjes. Terwijl de samenleving steeds meer 

behoefte heeft aan een overheid die snel en slagvaardig 

anticipeert op kansen en problemen.

De VNG-commissie Dienstverlening heeft onderzocht hoe 

gemeenten zichzelf kunnen verbeteren en burgers en 

ondernemers beter kunnen bedienen. De commissie sprak 

de ambitie uit dat gemeenten in 2015 de status van eerste 

overheid waarmaken. Een professionaliseringsslag is no-

dig, gemeenten moeten meer denken vanuit de behoefte 

van de klant en minder vanuit de eigen werkprocessen.

De VNG heeft met het rijk afgesproken de administra-

tieve lastendruk met 25% te verminderen en de dienst-

verlening te verbeteren. Vrijwel alle gemeenten hebben 

deze doelstellingen in hun collegeakkoord overgenomen 

en boeken ook resultaten. Toch blijkt de thematiek om 

verschillende redenen weerbarstig. 

De aanpak van de regeldruk en het verbeteren van de 

dienstverlening noodzaakt gemeenten tot het procesin-

novaties die de organisatie in vrijwel al haar onderde-

len raken. De omslag naar meer klantgericht denken 

betekent vaak ook in meer of mindere mate een cultuur-

omslag. Deze processen kosten per definitie tijd. Daarbij 

is het lastig dat de basisregistraties (een randvoorwaarde 

voor de procesinnovatie) niet allemaal binnen de huidige 

kabinetsperiode gereed zijn.

Ontwikkelingen
De maatschappelijke en politieke context waarbinnen 

gemeenten gestalte moeten geven aan minder regeldruk 

en betere dienstverlening is lastig. Daarnaast dwingen 

centrale wettelijke ontwikkelingen gemeenten ertoe hun 

werkprocessen aan te passen.

Regelreflex

De maatschappij roept voortdurend om minder regels en 

minder bureaucratie. Tegelijkertijd heeft onze maatschap-

pij een sterke regelreflex. Er hoeft maar íets te gebeuren 

en men verwacht nieuwe regelgeving. Zo ontstaan tel-

kens nieuwe regels en wetten. De uitvoering en handha-

ving komen vaak bij gemeenten terecht.

Regeldrukeffect van decentralisatie

Decentralisatie stimuleert het bereiken van ‘goed be-

stuur’:

• De lokale samenleving kan participeren in besluitvor-

mingsprocessen

• De besluitvorming is een transparant proces met 

duidelijk afgebakende taken.



• Lokale bestuurders kunnen verantwoordelijk gesteld 

worden voor het gevoerde beleid.

Uit het oogpunt van het verminderen van regeldruk zijn 

forse nadelen verbonden aan de wijze waarop decentrali-

satie tot nu toe vorm krijgt. 

De rijksoverheid past bij decentralisatie vaak efficiencykor-

ting toe. Daardoor ontbreekt het de lagere overheden en 

het maatschappelijke middenveld aan geld om de nieuwe 

taken goed uit te voeren. Verder vreest de centrale over-

heid bij decentralisatie het ontstaan van rechtsongelijk-

heid. Vaak kadert het rijk decentralisatie in, wat weer leidt 

tot een toename van de regeldruk.

Regionalisering

Burgers en bedrijven stellen steeds grotere eisen aan de 

prestaties van gemeenten. Dit vraagt steeds meer van 

de lokale bestuurskracht, bepaalde problemen kunnen 

gemeenten alleen regionaal oplossen. Meestal in de vorm 

van een intergemeentelijk samenwerkingsverband op basis 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Regionale samenwerking heeft een positief effect op de 

stroomlijning van gemeentelijke regelgeving. Voor een 

goede gezamenlijke uitvoering van de taken is het belang-

rijk dat de deelnemers hun regels op elkaar afstemmen.

Landelijke ontwikkelingen in wetgeving en beleid

Een aantal landelijke ontwikkelingen noodzaakt gemeen-

ten tot procesinnovatie:

• De invoering van de Wabo per 1 januari 2010 en de 

oprichting van regionale uitvoeringsdiensten.

• De in voorbereiding zijnde Wet dwangsom en beroep 

bij niet tijdig beslissen en 

• de invoering van de Lex Silencio die de Dienstenricht-

lijn voorschrijft. 

Inzet gemeenten
Een moderne, dynamische maatschappij vraagt om een 

slagvaardige overheid die adequaat 

kan inspringen op problemen en ontwikkelingen. Ge-

meenten doen het niet per definitie slecht maar het kan 

veel beter. De kern is dat gemeenten meer klantgericht 

moeten gaan denken, en hun processen navenant inrich-

ten. Wetgeving dwingt u hier ook toe. Dit betekent dat 

gemeenten hun regelgeving lastenarmer moeten maken 

en hun dienstverlening moeten moderniseren.

Aanbod vanuit VNG
Samen met het rijk biedt de VNG gemeenten een uitge-

breid ondersteuningsprogramma: 

• De VNG heeft al haar modelverordeningen gederegu-

leerd. U hoeft dus niet zelf het wiel uit te vinden. 

• Het rijk heeft vorig jaar een voucher beschikbaar 

gesteld aan gemeenten die hun regelgeving wilden 

laten doorlichten om op basis daarvan een deregule-

ringsplan op te laten stellen. 

• Ongeveer driehonderd gemeenten hebben daarvan 

gebruik gemaakt. Alle dereguleringsplannen zijn 

digitaal beschikbaar.

• Samen met pioniergemeenten hebben het rijk en de 

VNG verschillende handreikingen opgesteld. 

• Zo is er een handreiking oor het verruimd invoeren 

van de lex silencio positivo (van rechtswege verleende 

vergunning) en een normenkader voor dienstverle-

ning aan ondernemers. Gemeenten worden met een 

nieuwe voucherregeling financieel ondersteund bij de 

implementatie. 

• Ook liggen er concrete adviezen voor het lastenarmer 

uitvoeren van inkomensondersteunende regelingen, 

voor het toepassen van mediationvaardigheden 

(waardoor het aantal bezwaarschriften drastisch 

teruggebracht kan worden) en voor een lastenarm 

beleid ten aanzien van vrijwilligers. 

• We stimuleren gemeentelijke samenwerking in de 

regio met een voucherregeling waarop groepen ge-

meenten een beroep kunnen doen, ten behoeve van 

het implementeren van de gedereguleerde regelge-

ving. 

• Om gemeenten van elkaar te laten leren, hebben wij 

de benchmark Minder Regels Meer Service ontwik-

keld. Daar doen op dit moment ongeveer honderd 

gemeenten aan mee. Meedoen is gratis, evenals het 

participeren in de leerkringen.

• Tot slot organiseren we ambtelijke en bestuurlijke 

roadshows en bieden wij een workshop Minder 

Regels Meer Service voor Raadsleden aan. Deze geven 

we gratis op aanvraag, we komen daarvoor bij de 

gemeente langs.

• Praktijkvoorbeelden en alle handreikingen  

en instrumenten kunt u vinden op  

www.Minderregelsmeerservice.nl
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Factsheet Gemeentefinanciën en 
economische crisis

Stand van zaken
De economische crisis raakt de gemeentelijke inkomsten 

én uitgaven. De inkomsten vanuit het rijk nemen af. 

Ook de eigen inkomsten staan onder druk, bijvoorbeeld 

inkomsten uit grondexploitatie en bouwleges. Ook is er 

grote maatschappelijke druk om in tijden van crisis de 

belastingen niet te verhogen. De uitgaven voor bijvoor-

beeld de bijstand en het verlenen van kwijtschelding van 

belastingen stijgen. Het stijgende aantal bijstandscliënten 

leidt tot stijgende apparaatskosten bij de sociale diensten. 

Ook worden gemeenten opgeroepen om investeringen 

naar voren te halen om de lokale bedrijvigheid zo veel als 

mogelijk is, op peil te houden. 

Het kabinet heeft in april 2009 besloten om in totaal 

€ 6 miljard in de Nederlandse economie te pompen. Van 

deze € 6 miljard komt ongeveer € 1 miljard terecht bij 

gemeenten die hiervoor extra uitgaven kunnen doen aan 

onderwijshuisvesting, monumentenbeleid en schuldhulp-

verlening.

Daar staat tegenover dat gemeenten in de periode 2009-

2011 afzien van de afspraak  ‘gelijk trap op, gelijk trap af’ 

met de rijksuitgaven. Voor deze jaren staat de uitkering 

uit het Gemeentefonds vast. 

 Om de economie te stimuleren geeft het rijk in 2009 en 

2010 veel meer geld uit dan er binnenkomt. Wanneer de 

conjunctuur aantrekt, moeten de tekorten worden weg-

gewerkt. Dit betekent dat het financiële perspectief voor 

de gemeenten niet gunstig is. Gemeenten hebben het 

advies gekregen 

om behoedzaam te ramen, dat wil zeggen rekening te 

houden met een paar magere jaren. 

Ontwikkelingen
Het is nog onzeker hoe de gemeentelijke inkomsten 

zich vanaf 2012 ontwikkelen. Het kabinet heeft twintig 

ambtelijke werkgroepen ingesteld die voor € 35 miljard 

aan bezuinigingsvoorstellen moeten formuleren. Een deel 

van de bezuinigingen zal zonder twijfel neerslaan in het 

gemeentelijke domein, hetzij via het gemeentefonds, 

hetzij via specifieke uitkeringen. Het hangt af van de be-

sluitvorming in het kabinet en de Tweede Kamer wanneer 

en met welke intensiteit de effecten voor de gemeenten 

voelbaar zijn. Een andere belangrijke factor is hoe snel de 

economie zich herstelt. Hoe sneller de economie er bo-

venop komt, hoe meer belastingen kunnen worden geïnd 

en dan hoeft er minder te worden bezuinigd.  



Aanbod VNG
De VNG informeerde gemeenten in tal van ledenbrieven 

over de economische crisis. De eerste brief verscheen op 

17 december 2008 en gaat over de mogelijke financiële 

effecten voor gemeenten. Een latere brief zoomt in op de 

mogelijkheden voor gemeenten, om een bijdrage aan de 

bestrijding van de crisis te leveren. 

Handboek en website
Veel gemeenten zijn bezig met het in kaart brengen van 

bezuinigingsmogelijkheden. Om de gemeenten hierbij 

te ondersteunen heeft de VNG het voornemen om in 

samenwerking met BMC een handboek uit te brengen 

met voorbeelden van bezuinigingsoperaties. De nadruk 

zal vooral liggen op het proces en op de daadwerkelijke 

implementatie van de door het nieuwe college in samen-

spraak met de raad genomen besluiten. 

Vooruitlopend op het handboek lanceert de VNG begin 

maart een speciale ‘bezuinigingswebsite’ met veel voor-

beelden: www.vng.nl/bezuinigen.
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Factsheet Financiële verordening

Stand van zaken 
Welk raadslid wil nu niet aan de financiële knoppen van 

de gemeente zitten? Natuurlijk staat hiervoor de begro-

ting van de gemeente centraal. Maar wat als de raad juist 

invloed wil uitoefenen op het financiële proces rondom 

de begroting en de inhoudelijke vormgeving ervan? Dan 

is de financiële verordening daarvoor het instrument. Met 

deze verordening die elke gemeente op grond van artikel 

212 Gemeentewet moet vaststellen, regelt de raad op 

hoofdlijnen de spelregels voor het financieel beleid, het 

financieel beheer en de financiële organisatie. 

Ontwikkelingen
Op dit moment evalueert het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties de wetgeving en praktijk van 

de financiële functie van gemeenten. Mogelijk leidt deze 

evaluatie tot aanpassing van regelgeving.  

Inzet gemeenten 
Wat kunt u regelen met de financiële verordening? 

• Met deze verordening bepaalt de raad het niveau, 

waarop hij zijn budgetrecht uitoefent. De raad kan de 

budgetten op het niveau van de programma’s vast-

stellen. Maar als de raad vindt dat daarmee te grove 

kaders worden gesteld, kan hij in de financiële veror-

dening bepalen dat het college de baten en lasten per 

product onder de programma’s in beeld brengt en dat 

de raad de budgetten op dat niveau vaststelt. 

• Een ander belangrijk aspect dat de financiële verorde-

ning regelt, is hoe om te gaan met dreigende over-

schrijdingen van budgetten.

• Ook op andere gebieden van het financieel beleid kan 

de raad met de verordening een bepalende invloed 

uitoefenen. Welke procedure bepaalt de tarieven van 

belastingen en rechten? Wat zijn de uitgangspunten 

voor de berekening van de prijzen? Waar mag de 

gemeente zijn geld uitzetten? En wat zijn de afschrij-

vingstermijnen van de gemeentelijke bezittingen? Dit 

alles natuurlijk wel binnen de daarvoor geldende wet-

telijke kaders. 

• Aanvullend kan de verordening vastleggen waarover 

de raad in de begroting en de jaarrekening wordt 

geïnformeerd én wanneer de raad tussentijds wordt 

geïnformeerd. Vindt de raad dat aanvullend op de 

wettelijk verplichte onderdelen er ook een paragraaf 

met een overzicht van de subsidies moet komen? Wil 

de raad in de paragraaf weerstandvermogen ook 

worden geïnformeerd over de houdbaarheid van de 

schuldpositie? Wenst de raad een of twee tussenrap-

portages?



• Tot slot kan de raad met de verordening verplichtingen 

aan het college opleggen, waaraan het college zich bij 

het inrichten van de financiële organisatie moet hou-

den. Zo kan de verordening verplichten, dat het college 

een organisatiebesluit vaststelt en dat ter kennisname 

aan de raad doet toekomen.

Hoe gaat u om met de financiële verordening? 
De raad bewaakt met de financiële verordening zelf de 

kwaliteit van de financiële functie en stelt de kaders voor 

de verantwoording van het college aan de raad. Gezien 

deze belangrijke functie verdient de inhoud van de finan-

ciële verordening aandacht. 

Onderschat u vooral het wijzigen van de financiële ver-

ordening niet. Daar is specialistische kennis voor nodig. 

Ons advies luidt dan ook: roep voor aanpassing van de 

verordening de hulp in van de afdeling financiën van de 

gemeente. Zij hebben daar de meeste kennis voor in huis. 

De griffier is de aangewezen functionaris om het proces 

voor het wijzigen van de verordening te coördineren.

Aanbod de VNG
De VNG heeft voor twee voorbeelden van een financi-

ele verordening uitgegeven, beide vergezeld van een 

artikelsgewijze toelichting. Het gaat om een beknopt 

voorbeeld én een uitgebreid voorbeeld met alternatieven 

en uitbreidingen. Het is raadzaam om bij een voornemen 

tot wijzigen ook enkele  financiële verordeningen van 

andere gemeenten te bekijken. U kunt deze eenvoudig via 

internet opvragen. 

Wij raden aan om bij wijziging van uw financiële verorde-

ning niet klakkeloos de teksten van de VNG-voorbeelden 

te volgen. Vaak zijn aanpassingen van de artikelen nodig, 

die op de eigenheid en de gebruiken van uw gemeente 

zijn toegesneden. 

Waak er vooral voor om alles tot in detail te willen 

regelen. Dit beperkt de benodigde handelingsvrijheid 

van het college te zeer en veroorzaakt daarbij een loden 

administratieve last. De verordening valt namelijk onder 

de rechtmatigheidcontrole van de accountant. Een geringe 

administratieve afwijking kan al leiden tot opmerkingen 

van de accountant op de rechtmatige totstandkoming van 

de jaarrekening.

Voorbeelden
U vindt de voorbeelden van de financiële verordening op 

www.vng.nl > Beleidsveld Gemeentefinanciën > Financiële 

verordeningen en besluiten.
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Factsheet Investeringsruimte en 
schuldpositie

Stand van zaken 
Ondanks de economische crisis willen gemeenten ook de 

komende tijd investeren. De vraag bij een investerings-

voorstel luidt: is er wel financiële ruimte voor de inves-

tering? Een goede vraag, zeker nu de inkomsten van ge-

meenten onder druk staan. Voor een antwoord moet u in 

de eerste plaats naar de balans van de gemeente kijken.

Op de balans van de gemeente staan aan de linkerzijde 

de bezittingen. Aan de rechterzijde staat hoe deze bezit-

tingen zijn gefinancierd. Vaak wordt verondersteld dat bij 

de aanwezigheid van algemene reserves op de rechter-

zijde van de balans, er ruimte is voor investeringen. Dit 

berust op een misverstand. 

Reserves bij een gemeente zijn geen geld. Investeringen 

worden niet betaald uit de reserves op de balans. Voor de 

betaling van de facturen moet de gemeente geld overma-

ken. En als er niet genoeg geld op de bankrekening staat, 

moet dat geld eerst worden geleend. Daarom moet de 

blik juist op de schulden worden gericht.

Kijk voor de investeringsruimte eerst naar de schulden

Beslissend voor de investeringsruimte van een gemeente 

is de hoogte van de schulden. Is het aangaan van nog 

meer schulden voor alle nieuwe investeringen nog wel 

verantwoord? 

• Schulden brengen rentelasten met zich mee. En bij 

hoge schulden slokken de rentelasten de ruimte voor 

uitgaven aan publieke voorzieningen op. 

• Daarbij veroorzaken nieuwe investeringen in de 

toekomst ook extra kosten voor beheer, onderhoud en 

afschrijvingen. 

De investeringscapaciteit van een gemeente hangt dus 

in belangrijke mate af van de ruimte om meer schulden 

aan te gaan. De ruimte voor het aangaan van schulden 

wordt bepaald door de inkomsten. Bij hogere inkomsten 

kan men hogere rentelasten van schulden opvangen. Het 

blote bedrag aan schulden op de balans zegt dus niet 

alles. 

U moet juist naar verhoudingsgetallen kijken, de zo-

genaamde kengetallen. Goede kengetallen voor het 

beoordelen van de hoogte van de schuld zijn de debt-

ratio en de schuld als aandeel van de exploitatie. Door de 

uitkomsten van deze kengetallen te vergelijken met wat 

gewoon is voor gemeenten, krijgt u een goede indruk van 



de hoogte van de schulden. 

Hoe hoog is het bezit belast met schuld? 
De debt-ratio zegt welk aandeel van de bezittingen aan 

de linkerzijde van de balans is belast met schulden. De 

debt-ratio reken je uit door de som van de kortlopende, de 

langlopende schulden en de voorzieningen te delen door 

het balanstotaal en dit verhoudingsgetal uit te drukken in 

procenten.

Een debt-ratio van meer dan 80% geeft aan dat de ge-

meente zijn bezit zeer hoog heeft belast met schulden. 

Overigens is de veelgebruikte solvabiliteitsratio voor een 

dergelijk oordeel gelijk aan 1 – debt-ratio. Bij een debt-

ratio van 80% bedraagt de solvabiliteitsratio dus 20%. 

Verschil is dat de solvabiliteitsratio juist aangeeft welk 

aandeel van het gemeentelijk bezit al is afbetaald. 

Hoeveel bent u nu al aan rentelasten kwijt?
De schuld als aandeel van de exploitatie geeft een indica-

tie van de druk van de rentelasten op de exploitatie en het 

investeringsvolume uit het nabije verleden. De schuld als 

aandeel van de exploitatie reken je uit door de som van 

de kortlopende schulden, de langlopende schulden en de 

voorzieningen te delen door de totale inkomsten. 

Tegenover de schulden staan ook geldelijke tegoeden en 

debiteurenvorderingen als bezit op de linkerzijde van de 

balans. Het is voor de zuiverheid goed om bij bovenstaan-

de som de kortlopende vorderingen en de banktegoeden 

en uitstaande deposito’s in mindering te brengen op de 

schulden. Het resultaat is het kengetal nettoschuld als 

aandeel van de exploitatie. 

Bij een nettoschuld als aandeel van de exploitatie hoger 

dan 150% springt het licht voor een gemeente bij wijze 

van spreken op rood. Bij een gematigde rentestand gaat 

dan meer dan één twaalfde deel van de inkomsten op aan 

rentebetalingen op schulden. 

Dat is een hoge rentedruk als je bedenkt dat gemeen-

ten slechts beperkte mogelijkheden hebben om zelf de 

hoogte van de inkomsten te beïnvloeden en daarnaast een 

aanzienlijk deel vaste uitgaven hebben vanwege medebe-

windstaken, die de gemeente op basis van wetten moet 

uitvoeren.

Bij een dergelijke rentedruk doet u er als gemeente goed 

aan de schulden te verminderen. Dat betekent een terug-

houdend investeringsbeleid. Al bij een lager percentage 

tussen de 100% en 150% is voorzichtigheid geboden en 

staat het licht op oranje. 

Oordeel niet te snel
Een kanttekening bij de uitkomsten van bovengenoemde 

twee kengetallen is op zijn plaats. Men moet niet blind 

varen op deze kengetallen. 

• Ten eerste kan een gemeente die zeer weinig bezit op 

de balans aanhoudt, bij een hoge uitkomst voor de 

debt-ratio tóch financieel gezond zijn.

• Ten tweede kunnen de schulden in korte tijd aanzien-

lijk dalen. Dat is mogelijk doordat de gemeente bij-

voorbeeld grote grondvoorraden heeft, die zij op korte 

termijn verkoopt. Dat brengt geld in het laatje. 

• Mogelijk vallen op korte termijn gelden vrij door de 

verkoop van aandelenbezit in een energiebedrijf of 

door aflossingen op langlopende leningen die de ge-

meente ooit heeft verstrekt aan de plaatselijke woning-

corporatie. Ook die binnenkomende gelden verlagen 

de schuld. 

Een balans is nu eenmaal een momentopname. Er is aan-

vullend een doorkijk naar de toekomst nodig. 

Ontwikkelingen 
In 2010 komt er een update op basis van de jaarrekening-

cijfers 2008.

Meer informatie
• De financiële ambtenaren van uw gemeente kunnen de 

kengetallen prima voor u uitrekenen. Dat scheelt een 

hoop hoofdbrekens. De plaats om over de uitkomsten 

van deze kengetallen te worden geïnformeerd zijn de 

begroting, de tussentijdse financiële rapportages en 

de jaarrekening. Dit kunt u regelen in de financiële 

verordening van de gemeente (verordening ex artikel 

212 Gemeentewet).

• U vindt de gegevens over de vermogenspositie van alle 

Nederlandse gemeenten op http://www.vng.nl/Docu-

menten/Extranet/Vereniging/Leven_in_NL-2009/Levenin-

Nederland2009Hoofdstuk8.xls  

• Dit financieel overzicht komt voort uit de VNG-publica-

tie ‘Leven in Nederland 2009’: 

 http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Vereniging/

Leven_in_NL-2009/2009leveninnederlanddlb.pdf 
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Factsheet Regionaal 
arbeidsmarktbeleid

Stand van zaken
De komende jaren staan gemeenten voor een grote 

maatschappelijke opgave. Als gevolg van de economi-

sche crisis loopt de werkloosheid fors op. Tegelijkertijd 

weten we dat werkgevers op middellange termijn door 

de vergrijzing en ontgroening weer staan te springen om 

arbeidskrachten. 

Dat betekent dat gemeenten de komende jaren een 

meersporenbeleid moeten voeren als het gaat om het 

bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeids-

markt. Enerzijds door in te zetten op het zo veel mogelijk 

voorkomen van ontslag en langdurige werkloosheid. 

Anderzijds door te investeren in het ‘arbeidsfit’ houden 

van mensen met geen of weinig werkervaring. Een deel 

van deze uitdaging moet op regionaal niveau worden 

opgelost. Het zoekgebied van de meeste werkgevers en 

werkzoekenden is immers groter dan de ‘eigen gemeen-

te’. Met een regionaal arbeidsmarktbeleid en door samen 

te werken met andere partijen in breder verband kan een 

gemeente veel beter inspelen op de actuele of toekom-

stige vacatures in de regio. Regionaal arbeidsmarktbeleid 

biedt zowel kansen in een krappe arbeidsmarkt als in de 

huidige laagconjunctuur. 

Gemeenten als regisseur
Het Regeerakkoord uit 2007 geeft lokale overheden regis-

serende rol op het terrein van regionaal arbeidsmarktbe-

leid. Gemeenten worden geacht om partijen in de regio 

(werkgevers, onderwijsinstellingen en ketenpartners als 

UWV Werkbedrijf) bij elkaar te brengen om afspraken te 

maken. Regisseren houdt niet in dat je alles zelf beslist 

en doet. Het gaat juist om het met elkaar verbinden van 

de ambities en mogelijkheden van lokaal, regionaal en 

sectoraal georganiseerde partijen. Het vergt van gemeen-

ten de nodige stuurmanskunst om hun lokale ambities in 

regionaal of sectoraal perspectief te plaatsen. Van andere 

– meer landelijk opererende – partijen vraagt het de 

bereidheid om ruimte te geven aan lokaal en regionaal 

maatwerk.

Waarover maak je regionaal afspraken?
Niet iedere regio kent dezelfde arbeidsmarktproblema-

tiek, maatwerk is belangrijk. Maar er is wel een aantal 

thema’s – met bijbehorende partijen – te benoemen dat 

het beste op regionaal niveau kan worden aangepakt.



Thema Partijen 

Verbeteren aansluiting tus-

sen onderwijs en arbeids-

markt

ROC’s en andere onderwijs-

instellingen, werkgevers, 

branches/sectoren, Colo/

kenniscentra, andere ge-

meenten

Verbeteren matching vaca-

tures en werkzoekenden

UWV Werkbedrijf, uitzend-

bureaus, werkgevers/secto-

ren, onderwijsinstellingen, 

andere gemeenten

Aantrekken nieuwe of 

behoud bestaande werkge-

legenheid

Kamer van Koophandel, 

andere gemeenten, intern 

afstemmen met afdeling 

economische zaken

De regio als schaal voor aanpak jeugdwerkloosheid

In het voorjaar van 2009 heeft het kabinet de rol van de 

regio nog eens benadrukt in het Actieplan Jeugdwerk-

loosheid. Het kabinet maakt in totaal € 150 miljoen euro 

vrij voor een regionale aanpak en sluit daarover met 30 

gemeenten een convenant af. 

Ontwikkelingen
De VNG is in gesprek met de landelijke sociale partners 

(VNO-NCW, MKB Nederland, FNV, CNV, etc.) over het ver-

beteren van de aansluiting tussen lokaal en sectoraal ar-

beidsmarktbeleid. Dat is van belang om de opleidingsfond-

sen van branches en sectoren te kunnen ontsluiten voor 

gemeenten en de intersectorale mobiliteit te vergroten. 

De gesprekken hebben geleid tot een aantal landelijke 

arrangementen waarin met een aantal sectoren afspraken 

zijn gemaakt over de voorwaarden waaronder individuele 

werkgevers stages en leerwerkplekken kunnen invullen. 

De verwachting is dat via landelijke afspraken er sneller en 

meer ingevulde plekken gerealiseerd kunnen worden.

Inzet gemeenten
Het regionaal arbeidsmarktbeleid is niet vastgelegd in 

wet- en regelgeving. Dat biedt gemeenten en andere par-

tijen veel vrijheid. Om tot een effectief regionaal arbeids-

marktbeleid te komen zijn de volgende zaken van belang:

• Baseer uw beleid altijd op een goed analyse van de 

regionale arbeidsmarkt. Partijen als het UWV Werkbe-

drijf, Colo en de Kamer van Koophandel leveren hier-

voor bruikbare informatie aan, waardoor het inhuren 

van dure marktpartijen veelal niet nodig is.

• Redeneer vanuit de vraag van werkgevers en vertaal 

die naar een realistische aanpak waardoor ook mensen 

met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt toegeleid 

kunnen worden naar werk.

• Vertaal de gezamenlijke ambities en beleidsdoelstel-

lingen naar de uitvoering. Zorg dat het Werkplein goed 

aangesloten is op de plannen en deze vertaalt in het 

gezamenlijke jaarplan voor het Werkplein.

• Zoek naar een goede verdeling van taken. Niet ieder 

probleem hoeft door de (grotere) gemeente opgepakt 

en uitgevoerd te worden. Maak gebruik van de aanwe-

zige kennis en ontwikkelkracht van andere gemeenten, 

ROC’s of kenniscentra.

• Niet alle beleid is regionaal. Lokale aanpakken (zoals 

wijkgericht werken of lokale werkgeversprojecten) 

kunnen zelfs een grote meerwaarde hebben. Zorg er 

wel voor dat ze goed aangesloten zijn op de andere 

plannen. 

Het opstellen en uitvoeren van regionaal arbeidsmarktbe-

leid vraagt van iedereen een actieve houding. Omdat er 

zo veel partijen met eigen belangen aan tafel zitten is het 

belangrijk om de slag te maken naar denken in kansen en 

mogelijkheden. Regionaal arbeidsmarktbeleid is daarmee 

ook een zaak van álle partijen in de regio: grote én kleine 

gemeenten, individuele werkgevers, winkeliersverenigin-

gen en sectoren, UWV Werkbedrijf en ROC’s.  

Aanbod vanuit de VNG
De VNG maakt zich sterk voor de rol die gemeenten op 

regionaal niveau kunnen spelen. Dat heeft 

de afgelopen jaren bij partijen als het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de landelijke sociale 

partners geleid tot het besef dat gemeenten een belang-

rijke partij zijn als het gaat om arbeidsmarktbeleid. De 

VNG ondersteunt gemeenten ook via het netwerk van 

ambassadeurs regionaal arbeidsmarktbeleid, periodieke 

attenderingsmails en leercirkels voor de projectleiders 

aanpak jeugdwerkloosheid. 

Verdere informatie over de activiteiten van de VNG en 

praktijkvoorbeelden zijn te vinden op de site www.vng.nl 

> Sociale Zaken > Arbeidsmarktbeleid en Ruimte voor de 

Regio. Via de website kunt u zich ook abonneren op de 

periodieke attenderingsmail regionaal arbeidsmarktbeleid. 

Ook op de website van de Raad voor Werk en Inkomen 

(RWI) staat veel informatie www.rwi.nl.
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Factsheet Wet participatiebudget

Stand van zaken
Op 1 januari 2009 trad de Wet participatiebudget in 

werking. Deze wet bundelt de rijksbijdragen WWB, WI en 

WEB tot één ontschot budget voor gemeenten.

De opdrachten die gemeenten krijgen uit deze drie 

materiewetten blijven in deze bundeling van budgetten 

overeind. Het Participatiebudget moet u in ieder geval 

inzetten voor de volgende doelen: 

• Ondersteunen bij arbeidsinschakeling van bijstandsge-

rechtigden, mensen met een ANW-uitkering en niet-

uitkeringsgerechtigden (WWB). 

• Aanbieden van een inburgeringsvoorziening aan in-

burgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen (WI). 

• Bevordering van persoonlijke ontplooiing ten dienste 

van het maatschappelijk functioneren van volwassenen 

(WEB).

Door een aantal kabinetsmaatregelen komt er pas in 

2013 een volledig ontschot budget. Waarbij op basis van 

kengetallen en outputverdeelmaatstaven de hoogte van 

de verschillende budgetonderdelen wordt vastgesteld.

Na inwerkingtreding van de Wet participatiebudget 

kwam het kabinet met een aantal maatregelen: 

• Voor educatie wordt het budget ten opzichte van 2009 

in 2010 met € 50 miljoen en in 2011 met € 35 miljoen 

verminderd. 

• Voor educatie geldt tot 2013 een verplichte besteding 

van educatiegelden bij de ROC’s.

• Voor de WWB is de jaarlijkse meeneemregeling sterk 

versoberd (van 75% naar 25%) en vanaf 2011 is een 

jaarlijkse bezuiniging ingeboekt van 5%.

• Tot 2013 kunt u inburgeringsmiddelen niet inzetten 

voor educatie en streeft het kabinet naar prestatie-

afspraken met gemeenten. Voor 2010 is het budget 

voor inburgering binnen het participatiebudget met 

70 miljoen verminderd. Dat geld is herbestemd voor 

gemeenten, die extra afspraken met het rijk maken 

om het aantal inburgeringstrajecten te verhogen. 

Door deze kabinetsmaatregelen is er de eerste jaren nog 

geen sprake van een volledige ontschotting en krijgen 

gemeenten minder middelen ter beschikking dan bij de 

invoering van de wet verwacht werd. 

Daarnaast bestaan nog steeds bezwaren over de output-

verdeelmaatstaven voor de budgetten inburgering en 

educatie. Deze zijn grotendeels gebaseerd op het aantal 

behaalde examens en certificaten van de individuele 



burger. Terwijl dat slechts middelen zijn in relatie tot het 

werkelijke doel: daadwerkelijke participatie naar vermo-

gen van alle burgers.

Ontwikkelingen
Door de toenemende werkloosheid en bezuinigingen op 

het budget staan gemeenten voor belangrijke vragen. 

Voor welk beleid kies ik? Welke voorzieningen bied ik 

aan? Welke doelgroepen komen voor die voorzieningen 

in aanmerking? En welke voorwaarden stel ik aan het 

gebruik van een voorziening? 

Zeker in tijden van beperkte middelen is de verleiding 

groot om alleen op directe schadelastbeperking in te zet-

ten en dus alle aandacht te richten op de makkelijk plaats-

baren in het WWB-bestand. Zo zou u op korte termijn 

minder uitkeringen hoeven te verstrekken. 

Maar de crisis biedt ook kansen om mensen met een 

achterstand actief voor te bereiden op de toekomst, als 

de economie weer aantrekt en er door vergrijzing meer 

nieuw personeel nodig is. U kunt bijvoorbeeld voorzie-

ningen aanbieden, die leiden tot het behalen van een 

startkwalificatie. Er is echter een groep die in de huidige 

economische situatie echt niet aan het werk komt. Aan 

deze groep moet u aandacht besteden via diverse partici-

patievoorzieningen, zoals inburgering, het aanpakken van 

laaggeletterdheid, computervaardigheden en vrijwilligers-

werk. 

Vanuit een integrale visie op participatie is het noodzaak 

om de maatschappelijke participatie te blijven bevorderen. 

De hoogste vorm van participatie is en blijft betaald werk. 

Maar het is in het belang van individu en maatschappij dat 

óók de mensen voor wie betaald werk nog niet haalbaar is 

participeren naar vermogen.

Inzet gemeenten
Wat is de inzet van gemeenten op participatiebeleid? 

Ondanks de sterke bezuinigingen van het kabinet biedt 

het Participatiebudget nu en in de toekomst een belang-

rijke uitdaging voor u als gemeente om de in het budget 

gecombineerde beleidsthema’s integraal te benaderen. 

Waardoor u de afzonderlijke voorzieningen van de WWB, 

educatie en inburgering niet meer productgericht inzet, 

maar klantgericht. 

Ook ligt er een uitdaging om over de grenzen van het 

Participatiebudget heen te kijken en verbanden te leg-

gen met de participatieopdracht in de Wmo enerzijds 

en het economisch en arbeidsmarktbeleid anderzijds. De 

doelgroep van het Participatiebudget is zeer ruim gedefi-

nieerd. Iedere burger ongeacht zijn sociaal-economische 

status of uitkeringsstatus kunt u bedienen met voorzie-

ningen, gefinancierd vanuit het Participatiebudget. Mits 

er een noodzaak is tot ondersteuning op de terreinen 

volwasseneneducatie, inburgering en re-integratie. 

Hiervoor heeft een aantal gemeenten al initiatieven 

genomen:

• Gemeenten als Arnhem, Sittard-Geleen, Den Bosch for-

muleerden een gemeentelijk participatiebeleid, waarbij 

inburgering, educatie en reïntegratie is opgenomen;

• Een aantal gemeenten ontwikkelde samen met de VNG 

de participatieladder. Hiermee geven zij inzicht in de 

voortgang die burgers maken op het terrein van partici-

patie en in het Participatiebudget.

 

Aanbod VNG
Met de economische crisis en de opdrachten aan de lande-

lijke heroverwegingswerkgroepen zijn verdere uitnames 

uit het Participatiebudget niet uitgesloten. De VNG maakt 

zich hard om deze bezuinigingen zoveel mogelijk te 

beperken, omdat dit een kwetsbare groep burgers raakt. 

Om deze lobby te verstevigen is het van groot belang dat 

we de resultaten die gemeenten boeken met de inzet van 

participatievoorzieningen zichtbaar maken. 

• De VNG werkt daarom samen met een aantal koplo-

pergemeenten aan bevordering van het gebruik van 

‘de participatieladder’, die de tussenstappen tussen 

inactiviteit en uitstroom naar regulier werk inzichtelijk 

maakt. Zie de website www.participatieladder.nl.

• In samenwerking met het ministerie SZW draagt de 

VNG bij aan een actieve informatieverstrekking. Prakti-

sche informatie over het participatiebudget is terug te 

vinden op www.gemeenteloket.szw.nl

• De VNG draagt de aankomende periode actief bij aan 

de ontwikkeling van een gemeentelijk integraal partici-

patiebeleid.

• U vindt meer informatie op www.vng.nl > Beleidsvel-

den > Sociale Zaken, Integratie en Zorg > Sociale Zaken 

> Participatiebudget. Naast het laatste nieuws over dit 

budget (zoals aankomende debatten of wetswijzigin-

gen en de VNG standpunten daarover) vindt u hier links 

naar handreikingen en best practices, die uw gemeente 

helpen bij het vormen van een visie op participatie. 
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Factsheet Armoedebeleid en 
schuldhulpverlening

Stand van zaken
Gemeenten hebben een belangrijke rol in het bestrijden 

van armoede. Enerzijds zijn ze verantwoordelijk voor het 

verstrekken van bijstand op grond van de Wet Werk en 

Bijstand (WWB), anderzijds ontwikkelen gemeenten zelf 

initiatieven op het gebied van inkomensondersteuning en 

participatiebevordering. 

Tot het gemeentelijk instrumentarium behoren:

•  Individuele bijzondere bijstand.

•  Categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, 

gehandicapten en ouderen.

•  Schuldhulpverlening.

•  Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en hef-

fingen.

•  Maatschappelijke participatie (bijvoorbeeld stadspas-

sen, schoolkosten-, sport- en cultuurregelingen).

•  Langdurigheidstoeslag.

•  Collectieve zorgverzekeringen voor minima.

Geen inkomensbeleid

De WWB is het belangrijkste kader voor het armoede-

beleid. Gemeenten mogen geen algemeen, generiek 

inkomensbeleid voeren, dat is voorbehouden aan het 

rijk. Gemeente kunnen alleen aanvullende inkomenson-

dersteuning bieden na een individuele toetsing van de 

aanvraag. (Een paar uitzonderingen daargelaten, zoals 

de categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, 

gehandicapten en ouderen.)

Financiering 

Armoedebeleid en de bijbehorende uitvoeringskosten fi-

nancieren gemeenten uit hun algemene uitkering uit het 

gemeentefonds. Het geld is niet geoormerkt, een gemeen-

te moet zelf kiezen welk deel van de algemene uitkering 

wordt uitgegeven aan armoedebeleid. Samenleving, poli-

tiek en pers hebben de laatste tijd veel belangstelling voor 

het thema armoede. Regelmatig wordt de suggestie ge-

wekt dat gemeenten onvoldoende uitgeven aan armoede-

bestrijding. Ten onrechte: uit onderzoek van de G27 blijkt 

zelfs dat gemeenten veel meer geld aan armoedebeleid 

uitgeven dan zijn aan middelen van het rijk ontvangen.

Ontwikkelingen
Het armoedebeleid is continu in beweging. Door politieke 

ontwikkelingen, zoals de invoering van Wmo, de WIA, 

de Wet inburgering en het wetsvoorstel gemeentelijke 

schuldhulpverlening. Maar ook door de realiteit van 



alledag: het aantal burgers met problematische schulden 

neemt toe en ook het beroep op voedselbanken stijgt. 

Deze ontwikkelingen hebben direct gevolg voor het ge-

meentelijk armoedebeleid. De centrale vraag: hoe kunnen 

kwetsbare inwoners ondersteund worden om te participe-

ren in de samenleving?

Schuldhulpverlening

Er is een wettelijke regeling voor schuldhulpverlening in 

voorbereiding waarin gemeenten expliciet de taak krijgen 

om regie te voeren en integraal beleid te ontwikkelen. Dat 

betekent dat niet alleen gewerkt wordt aan het oplos-

sen of hanteerbaar maken van het schuldenprobleem, 

maar dat tegelijkertijd iets wordt gedaan aan de andere 

problemen waar de persoon mee te maken heeft (en die 

mede oorzaak zijn van het ontstaan van problematische 

schulden). Daarbij moet de gemeente werk gaan maken 

van het betrekken van andere beleidsterreinen. Te denken 

valt aan zorg (verslaving, gezondheid), re-integratie (werk-

loosheid), en armoedebeleid (terugdringen niet gebruik 

sociale voorzieningen). De gemeente moet ook beleid 

gaan ontwikkelen op het gebied van schuldenpreventie. 

Mogelijkheden hiervoor liggen bij de dienstverlening 

op de Werkpleinen, het vergroten van het bereik van 

het minimabeleid, het opzetten van voorlichting en het 

inschakelen van het onderwijs, vrijwilligersorganisaties en 

de hulpverlenende organisaties in de gemeente. Ook de 

nazorg op de schuldhulpverlening wordt bij de gemeente 

neergelegd (denk aan budgetbeheer).

Inzet gemeenten

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het bepalen 

van de visie op armoedebeleid en het (jaarlijks) opstellen 

van een beleidsplan. Belangrijke kaderstellende keuzes die 

de gemeenteraad moet maken zijn bijvoorbeeld:

• Hoe groot is het gemeentelijk budget voor armoedebe-

leid?

• Ligt bij het aanvragen van inkomensondersteuning het 

initiatief bij de burger (eigen verantwoordelijkheid) of 

biedt de gemeente deze proactief aan?

• Welke verhouding tussen uitvoeringskosten en kosten 

van verstrekkingen is wenselijk?

• Welke meetbare doelstellingen worden geformuleerd? 

Vervolgens is het aan het college van B&W om passende 

regelingen te ontwerpen en vorm te geven aan de uitvoe-

ring. Beleidskeuzes voor de langere termijn kan de raad 

vastleggen in een kaderstellende nota. Een afzonderlijke 

beleidsnota armoedebeleid is niet verplicht maar wel 

nuttig. Het biedt de mogelijkheid om het armoedebeleid 

in een breder perspectief te plaatsen en te relateren aan 

aanpalende beleidsterreinen.

Terugdringen niet-gebruik

Een aanzienlijk deel van de mensen die recht heeft op 

aanvullende inkomensvoorzieningen maakt daar geen of 

onvoldoende gebruik van. Vaak is men onbekend met de 

veelheid aan regelingen. Naast gemeentelijke regelingen 

bestaan er andere tegemoetkomingen, zoals de tegemoet-

koming studiekosten (WTOS), de diverse Toeslagen en de 

heffingskortingen die door de Belastingdienst verstrekt 

worden. De gemeente kan via gericht beleid zorgen voor 

een beter bereik van de doelgroep. Ten eerste door kri-

tisch te kijken naar de wijze waarop de eigen regelingen 

zijn ingericht (laagdrempelig, eenvoudig, begrijpelijk). De 

gemeente kan ook in gesprek gaan met organisaties die 

kunnen dienen als ‘vindplaats’ van mensen met een laag 

inkomen, zoals voedselbanken, kerken, het zorgloket. 

En de gemeente kan er letterlijk op af gaan, en met een 

formulierenbrigade de wijken intrekken om mensen te 

wijzen op het bestaan van regelingen en ze te helpen met 

het indienen van aanvragen.

Bijzondere bijstand
Als een gemeente behoefte heeft aan eigen regelgeving 

voor de bijzondere bijstand dan kan het college van B&W 

dat regelen in de vorm van een beleidsnota (heeft primair 

interne werking) of een beleidsregel. De beleidsregel moet 

voldoen aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) en heeft direct externe werking: een burger kan 

daarop een beroep doen.

Regiefunctie gemeente
Maatwerk vereist een sluitende keten van voorzieningen. 

De mogelijke inzet van eigen gemeentelijke middelen, de 

inzet van particuliere charitatieve organisaties en andere 

semi-overheidsinstanties van maatschappelijk werk en 

gezondheidszorg maken een sterke regiefunctie door 

gemeenten noodzakelijk. 

Aanbod VNG
Meer informatie kunt u vinden op www.vng.nl > Sociale 

Zaken > Inkomens- en armoedebeleid en  Schuldhulpver-

lening. Specifiek voor raadsleden en wethouders hebben 

StimulanSZ en SGBO, ondersteund door de VNG en het 

ministerie van SZW de publicatie ‘Gemeentelijk Armoe-

debeleid’ uitgebracht: een introductie in gemeentelijk 

armoedebeleid. De publicatie biedt handvatten voor een 

efficiënt en effectief armoedebeleid. Gemeenten kunnen 

aan de hand van deze publicatie zelf hun armoedebeleid 

vormgeven. De publicatie is te downloaden vanaf www.

vng.nl > Werk en inkomen > Armoede > Beleid, wet- en 

regelgeving.
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Stand van zaken
In mei 2009 is de Experimentenwet Bedrijven Investe-

ringszones (BIZ) in werking getreden. Een BIZ maakt het 

mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren 

in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving, waar 

alle ondernemers in de zone aan meebetalen.

Ontwikkelingen
Het is tot mei 2011 voor ondernemers en de gemeente 

mogelijk om een BIZ in te stellen. 

Inzet gemeenten
De BIZ is in de eerste plaats voor en door ondernemers. 

Naast voordelen als een goed ondernemersklimaat is het 

oprichten van een BIZ gunstig voor gemeenten omdat er 

een duidelijkere gesprekspartner met ondernemers in een 

gebied kan ontstaan. Als u bijvoorbeeld plannen heeft 

om het openbaar gebied te herstructureren kan beter 

overleg met de ondernemers tot stand komen. U kunt 

vroegtijdig duidelijke afspraken maken over de duur van 

de een wegopbreking, voldoende alternatieve parkeer-

plaatsen, wegomleidingen, bereikbaarheid enzovoorts. 

Procedure
Ondernemers in een bepaald gebied bepalen of zij voor 

dat gebied gezamenlijke investeringen willen doen en 

maken daarvoor een plan. Dat plan houdt onder meer in 

wat men gezamenlijk wil financieren en welke begroting 

daarbij hoort. Als de gemeente met het plan akkoord 

gaat en er is voldoende draagvlak, dan kan een heffing 

worden ingesteld voor alle ondernemers in het betreffen-

de gebied. De gemeente keert de opbrengst uit aan een 

speciaal voor de BIZ opgerichte vereniging of stichting, 

die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert.

Advies
De VNG adviseert gemeenten goede initiatieven van on-

dernemers voor een BIZ te ondersteunen, wat op verschil-

lende manieren kan. Denk hierbij aan extra subsidie voor 

het BIZ-plan, ondersteuning bij de oprichting, meebetalen 

aan de WOZ door overheidsgebouwen niet uit te sluiten 

etc. 

Aanbod VNG
De VNG heeft samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en 

Factsheet Bedrijven 
InvesteringsZone (BIZ)



het Ministerie van Economische Zaken een website opge-

richt:  www.biz-nl.nl  Via deze website kunnen ook vragen 

worden gesteld, het antwoord wordt met de vier partijen 

afgestemd.
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Stand van zaken
Van Wmo-hulpmiddelen tot de bouw van een stadskan-

toor of de inkoop van kantoormeubilair. Gemeenten heb-

ben met een grote verscheidenheid aan aanbestedingen 

te maken. Bij inkopen van een bepaalde omvang gelden 

aanbestedingsregels. Het Besluit aanbestedingsregels 

voor overheidsopdrachten (Bao) en Europese richtlijnen 

bepalen het kader. Boven de Europese drempels moet u 

Europees aanbesteden. 

Onder de Europese drempels zoeken gemeenten in meer 

of mindere mate concurrentie op de markt, dit is afhan-

kelijk van de waarde en het soort opdracht. Gemeenten 

leggen hiervoor vaak de regels vast in een aanbestedings-

beleid. De wetgeving voor aanbesteden is overigens nog 

volop in beweging.

Gemeenten moeten de vrijheid en ruimte hebben om 

invulling te geven aan de eigen inkoopbehoefte. Met een 

eerder voorstel van de Aanbestedingswet zou die ruimte 

geheel verdwijnen. De VNG is er in geslaagd dit voorstel 

van tafel te krijgen. Wij zijn nauw betrokken bij de tot-

standkoming van het nieuwe wetsvoorstel, dat veel beter 

aansluit bij de behoeften van gemeenten.

Ontwikkelingen
Het rijk komt met een Aanbestedingswet en past de 

rechtsbescherming bij aanbestedingen aan via de Wet 

implementatie richtlijn rechtsbescherming aanbesteden 

(WIRA). Beide wetten ‘vertalen’ Europese richtlijnen. De 

overheid maakt een overstap naar elektronisch aanbeste-

den. U kunt handreikingen tegemoet zien, die u helpen 

bij het inkopen en aanbesteden. 

Inzet gemeenten
Inkopen en aanbesteden zijn een goede manier om uw 

burgers te laten zien, dat u zorgvuldig omgaat met belas-

tinggeld. Het is belangrijk dat een aanbestedingsprocedu-

re transparant verloopt, zodat deze controleerbaar is. Een 

gemeente heeft er belang bij dat aanbestedingen integer 

worden uitgevoerd. U kunt kiezen voor gezamenlijke 

inkoop, zowel binnen de eigen gemeente als met andere 

gemeenten. Zo kunt u vaak een betere prijs en kwaliteit 

verkrijgen. 

De WIRA, die halverwege 2010 in werking treedt, brengt 

een belangrijke verandering: 

• Bij een onrechtmatig verlopen aanbestedingsproce-

dure heeft een inschrijver nu meestal alleen kans op 

schadevergoeding. De overeenkomst die een gemeen-

Factsheet Aanbesteden



te al met een andere inschrijver heeft gesloten kan dan 

in stand blijven.

• In het nieuwe stelsel zal de rechter echter in bepaalde 

gevallen de overeenkomst onverbindend verklaren. 

Daardoor moeten gemeenten mogelijk vaker dan voor-

heen een aanbesteding overdoen. 

Om permanent aandacht te hebben voor de kwaliteit van 

het inkopen en aanbesteden kunt u als gemeente een 

aanbestedingsbeleid vaststellen. Dit beperkt ook de kans 

op fouten. Hebt u als gemeente al een aanbestedingsbe-

leid? Dan kunnen de ontwikkelingen rond de aanbeste-

dingswetgeving aanleiding zijn om uw huidige beleid te 

actualiseren.

In het aanbestedingsbeleid kunt u ook andere beleids-

doelstellingen meenemen. Denk aan duurzaam inkopen 

en sociale doelstellingen. Of u kunt besluiten om zoveel 

mogelijk producten in te kopen die recyclebaar zijn. Ook 

kunt u binnen de uitvoering van een overheidsopdracht 

de arbeidsdeelname door gehandicapten of werklozen 

stimuleren.

Aanbod VNG
• Inkopen is een vak. De VNG bevordert de ontwikkeling 

van instrumenten, die gemeenten ondersteunen bij het 

professionaliseren van hun opdrachtgeverschap. Zoals 

een handreiking die gemeentebestuurders helpt om 

inkoop en aanbesteding in de organisatie te borgen 

(www.vng.nl > Beleidsveld Economie > Aanbesteden). 

• Ook komt er een databank met alle relevantie jurispru-

dentie op het gebied van aanbestedingsrecht. 

• U kunt ook altijd de VNG in specifieke gevallen om 

ondersteuning te vragen via het informatienummer 

070-3738020. 

• Bij het Kenniscentrum Europa decentraal kunt terecht 

met uw vragen over Europees aanbesteden www.euro-

padecentraal.nl 
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Factsheet Koopzondagen

Stand van zaken
De huidige Winkeltijdenwet dateert uit 1996 en is de 

opvolger van de Winkelsluitingswet. De Winkeltijdenwet 

bepaalt wanneer winkels in ieder geval gesloten moeten 

zijn. 

De hoofdregel is dat winkels gesloten zijn op:

• Zondagen

• Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, 

Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, 

Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december vanaf 19 uur. Op 

Koninginnedag hoeven winkels dus niet te sluiten. 

• Werkdagen tussen 22.00 uur en 6.00 uur ‘s morgens.

Er zijn uitzonderingen mogelijk:

• De gemeenteraad of B&W kan maximaal 12 ‘koopzon-

dagen’ aanwijzen. Behalve de zondagen kunnen dat 

zijn Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, 

Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.

• De raad kan de gemeente of een deel daarvan aan-

wijzen als toeristisch gebied. In dat gebied kunnen de 

winkels dan op alle zon- en feestdagen open zijn. Ook 

voor gebieden vlakbij grensovergangen kan de raad 

bepalen, dat de winkels op alle zon- en feestdagen 

open zijn.

• De raad kan aan alle kleine en grote supermarkten 

de mogelijkheid geven om open te zijn op zon- en 

feestdagen na 16.00 uur. Voorwaarde is wel, dat die 

supermarkten niet vóór 16.00 uur open zijn op de zon- 

en feestdagen, waarvoor een algemene winkelopen-

stelling geldt (de reguliere koopzondagen). Bovendien 

mag er maar één super per 15.000 inwoners open zijn. 

Gemeenten met minder dan 15.000 inwoners mogen 

er één aanwijzen. 

• De raad kan winkels aanwijzen die door de week ’s 

nachts open mogen zijn, dus tussen 22.00 en 6.00 uur. 

Omdat sinds 1996 alle winkels door de week tot 22.00 

uur open mogen zijn, komt het begrip ‘avondwinkels’ 

in de wet niet meer voor. 

Verder zijn in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet 

nog categorieën winkels aangewezen, die altijd op 

zon- en feestdagen open mogen zijn. Denk daarbij aan 

winkeltjes in ziekenhuizen, in trein- en benzinestations, 

cafetaria’s en ijssalons.

Ontwikkelingen
Op dit moment ligt er een wetsvoorstel tot wijziging van 

de Winkeltijdenwet bij de Eerste Kamer. De kern daarvan 

is, dat het voor gemeenten minder makkelijk wordt om 

gebieden aan te wijzen als toeristisch gebied en zo het 



aantal van 12 koopzondagen uit de breiden. De minister 

vindt dat gemeenten ’oneigenlijk gebruik’ van de toeris-

mebepaling maken en wil dit tegengaan. 

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen, 

waardoor gemeentebesturen rekening moeten houden 

met de belangen van winkeliers met weinig personeel en 

van het winkelpersoneel. Dit speelt wanneer het gemeen-

tebestuur (delen van) de gemeente als toeristisch gebied 

wil aanwijzen.

Intussen heeft de rechter in een paar uitspraken nader 

uitgewerkt wanneer de aanduiding ‘toeristisch gebied’ is 

gerechtvaardigd: 

• Er moet in de gemeente sprake zijn van toeristische 

aantrekkingskracht, die gelegen is buiten de verkoop-

activiteiten.

• Het moet gaan om toeristische trekpleisters die - los 

van de gelegenheid tot winkelen - zélf in aanmerkelijke 

mate toeristen naar de desbetreffende gemeente of 

gedeelte daarvan trekken.

Nu de mogelijkheden om de winkels op zondag open te 

hebben worden ingeperkt, merken gemeenten dat winke-

liers zoeken naar mogelijkheden om toch op zondag open 

te zijn. 

• Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer verzoeken van su-

permarkten om op zondag vanaf 16 uur open te mogen 

zijn. Omdat er maar één zo’n ontheffing per 15.000 

inwoners mogelijk is, staan gemeenten vaak voor een 

lastige keus, ook omdat de wet niet erg helder is op dit 

punt. 

• Een ander lastig onderdeel van de wet is de mogelijk-

heid om op zondag open te mogen zijn op grond van 

‘plotseling opkomende bijzondere omstandigheden’. 

Het is onduidelijk wat daar wel en niet onder valt. 

Inzet gemeenten
Het rijk heeft dus bepaald dat de winkels in principe op de 

zondagen en op bepaalde feestdagen dicht moeten zijn. 

Gemeenteraden zijn echter zelf goed in staat om uit te 

maken wat het beste bij de eigen inwoners en onderne-

mers past. Zij zijn immers direct gekozen door de bevol-

king en weten wat er leeft en wat er speelt. 

In de ene gemeente vindt men de zondagsrust het aller-

belangrijkste. In een andere gemeente wil men juist dat in 

ieder geval het centrum op zon- en feestdagen bruist van 

de activiteiten en daarbij hoort zeker het shoppen. Of men 

wil dat de meubel- en tuincentra aan de rand van stad of 

dorp iedere zondag open zijn.

Aanbod VNG
De VNG brengt haar standpunt actief naar buiten. Wij 

hebben in 2009 meermaals onze visie aan de Tweede 

Kamer meegedeeld tijdens de behandeling van de wets-

wijziging. Begin 2010 hebben wij onze standpunten aan 

de Eerste Kamer kenbaar gemaakt. De VNG dringt bij de 

Eerste Kamer aan op evaluatie van de wet, ook omdat die 

een aantal onduidelijke bepalingen bevat.

Waar pleit de VNG voor? 

• Ons standpunt is dat de aanscherping van de wet die de 

minister voorstelt, overbodig en buiten proportie is. Uit 

eigen onderzoek van de minister blijkt dat maar 15 van 

de ondervraagde 157 gemeenten gebruik maken van 

de volledige zondagsopening via de toerismebepaling. 

• De VNG pleit ervoor de koppeling aan toerisme uit de 

wet te halen en het aan de gemeenteraden over te 

laten om al dan niet winkelopening op zon- en feestda-

gen toe te staan. 

• De VNG vindt dat de wetswijziging in strijd is met 

de uitgangspunten van de huidige Winkeltijdenwet. 

Destijds was het doel liberalisering van openingstijden. 

Belangrijk was het scheppen van ruimte voor onderne-

mers, om eigen verantwoordelijkheid te dragen in hun 

keuzes hoe ze hun concurrentiepositie versterken. De 

bedoeling was juist om met de zondagsopenstelling te 

experimenteren. Bij de vaststelling van de huidige Win-

keltijdenwet is er voor gekozen om de bescherming van 

werknemers in andere wetgeving te regelen. Dit dreigt 

nu allemaal teruggedraaid te worden. 

Meer informatie
U vindt veel informatie over de Winkeltijdenwet en de 

toepassing in de praktijk op www.vng.nl > Beleidsveld 

Economie > Winkeltijdenwet. 
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Stand van zaken
Veiligheidsregio

In een veiligheidsregio werken brandweer, geneeskun-

dige diensten en politie samen. Ook het optreden van 

gemeentelijke en andere diensten in samenwerking met 

de hulpverleningsdiensten in geval van een ramp of een 

crisis wordt in een veiligheidsregio geregeld. Nederland is 

verdeeld in 25 veiligheidsregio’s, deze vallen geografisch 

samen met de politieregio’s. 

Een veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal 

bestuur. Elke veiligheidsregio heeft een gemeenschap-

pelijke regeling als juridische grondslag. De wet verplicht 

gemeenten ertoe deze gemeenschappelijke regeling 

aan te gaan. Via de gemeenschappelijke regeling is elke 

gemeente deelnemer en daardoor medeverantwoordelijk 

voor de bestuurlijke en organisatorische aansturing van 

de veiligheidsregio.

Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 voorzitters van de 

veiligheidsregio’s. De positie van het Veiligheidsberaad is 

in de wet geregeld. Naast overlegorgaan voor de veilig-

heidregio’s is het veiligheidsberaad tevens het officiële 

aanspreekpunt voor de minister van BZK om afspraken te 

maken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbe-

heersing. Om de doorontwikkeling van de veiligheids-

regio’s te faciliteren, ondersteunt het Veiligheidsberaad 

programma’s en projecten op het gebied van fysieke 

veiligheid. Het Veiligheidsberaad stemt de koers af met 

het VNG bestuur en het Korpsbeheerdersberaad van de 

politieregio’s. 

 

Ontwikkelingen: de Wet veiligheidsregio’s
Het rijk heeft een groot deel van de taken van de 

rampenbestrijding bij de gemeenten gelegd. De wet 

Veiligheidsregio’s regelt de instelling van de 25 veilig-

heidsregio’s. Het wetsvoorstel Wet Veiligheidsregio’s is op 

9 februari 2010 door de Eerste Kamer aanvaard. De Wet 

veiligheidsregio’s heeft gevolgen voor de bevoegdheden-

verdeling van gemeente en regio bij rampen en crises. 

Tevens worden landelijke normen vastgelegd ten aanzien 

van bijvoorbeeld de aanrijtijden van hulpdiensten en de 

voertuigbezetting, het in kaart brengen van de risico’s in 

het gebied en over het personeel van de veiligheidsre-

gio’s. Deze normen zijn te vinden in het Besluit veilig-

heidsregio’s en het Besluit personeel veiligheidsregio’s. 

Deze besluiten worden ter advisering doorgeleid aan de 

Raad van State. Naar verwachting treden de Wet veilig-

heidsregio’s en bijbehorende Besluiten voor de zomer 

2010 in werking.
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Kwaliteitsverbetering

De Wet veiligheidsregio’s regelt de organisatie van de 

brandweerzorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing 

op regionaal niveau en stelt kwaliteitseisen. Het wetsvoor-

stel beoogt een kwaliteitsverbetering van de rampenbe-

strijding- en crisisbeheersing. Vooruitlopend op de wet 

heeft minister Ter Horst met negentien veiligheidsregio’s 

afspraken gemaakt over kwaliteitsverbetering en regio-

naal georganiseerde brandweerorganisaties.

Gewijzigde bevoegdheden

De Wet veiligheidsregio’s wijzigt de bevoegdheden bij 

rampen die meer dan één gemeente tegelijk treffen of 

die het belang van één gemeente overschrijden (en dus 

bovenlokaal zijn). In dat geval gaan de bevoegdheden 

van de burgemeester ter bestrijding van de ramp over op 

de voorzitter van de veiligheidsregio. De voorzitter van 

de veiligheidsregio is de burgemeester van de centrum-

gemeente in een regio, die ook de korpsbeheerder van 

de regiopolitie is. De burgemeesters van de bij de ramp 

betrokken gemeenten worden geraadpleegd bij de tot-

standkoming van besluiten. 

De voorzitter van de veiligheidsregio brengt na afloop van 

de ramp schriftelijk verslag uit aan de raden van de getrof-

fen gemeenten over het verloop van de gebeurtenissen en 

de besluiten die hij heeft genomen. De gemeenteraad kan 

hierop nadere vragen stellen die schriftelijk of mondeling 

worden beantwoord. De gemeenteraad kan via de Com-

missaris van de Koningin zijn standpunt over de genomen 

besluiten aan de minister van BZK ter kennis brengen.

Inzet gemeenten
Vanuit het principe van verlengd lokaal bestuur blijft 

het bestuur van de veiligheidsregio bij de inliggende 

gemeenten. Gemeenten bepalen (indirect) het beleid en 

het optreden van de veiligheidsregio. Ook ligt de verant-

woordelijkheid voor financiering van de veiligheidsregio’s 

grotendeels bij de gemeenten. 

De gemeenteraden stellen elk jaar de financiering (begro-

ting en rekening) van de veiligheidsregio vast en leveren 

een bijdrage per inwoner. Daarmee kan de gemeente-

raad dus sturen op prioriteiten maar bijvoorbeeld ook op 

investeringen in personeel en materieel. Het rijk stimuleert 

via een financiële bijdrage (BDUR) de versterking van de 

veiligheidsregio’s. 

Soms zijn de gemeenten zelf werkgever van bijvoorbeeld 

brandweerpersoneel en soms zijn deze in regionale dienst. 

De ambulancediensten zijn meestal al in regionale dienst 

of in particuliere handen. De politie is in dienst van het 

rijk, dus daar is de invloed van gemeenten op het perso-

neelsbeleid het kleinst.

De burgemeester vertegenwoordigt zijn gemeente in het 

bestuur van de veiligheidsregio en legt daarover verant-

woording af in zijn eigen gemeenteraad. Het bestuur van 

de veiligheidsregio betrekt de gemeenteraden bij het 

opstellen en goedkeuren van plannen, zoals de risico-in-

ventarisatie (het zogenaamde risicoprofiel), het regionale 

beleidsplan en het crisisplan. Ook kan de gemeenteraad 

zijn wensen over het beleid aan het bestuur kenbaar 

maken. 

De controlerende taak van de raad in het kader van de 

planning- en controlcyclus verloopt geheel volgens de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 

Aanbod VNG en Veiligheidsberaad
De VNG en het Veiligheidsberaad werken samen aan de 

belangenbehartiging van gemeenten en veiligheidsregio’s 

op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

De VNG maakt met het rijk financiële afspraken over ram-

penbestrijding en crisisbeheersing. 

Het College voor Arbeidszaken van de VNG maakt met 

vakorganisaties afspraken over arbeidsvoorwaarden voor 

gemeentepersoneel, ook voor het brandweerpersoneel 

(beroeps en vrijwilligers) en ambulancepersoneel. Het 

Veiligheidsberaad is daar nauw bij betrokken. 

Veel van deze onderwerpen komen, in het kader van de 

begroting, investeringen in personeel of middelen of 

beleidsprioriteiten van de veiligheidsregio, ook terug op 

de agenda van gemeenteraden. Ook werken het Veilig-

heidsberaad en de VNG samen als het gaat om wet- en 

regelgeving, organisatie en financiën, Brandweerzorg, 

GHOR, Gemeentelijke processen en Multidisciplinaire 

informatievoorziening.

Het Veiligheidsberaad wordt ondersteund door het Bureau 

Veiligheidsberaad. Het Bureau vormt tevens het aan-

spreekpunt voor de veiligheidsregio’s en gemeenten. 

Voor meer informatie over de samenstelling en prioritei-

ten van het Veiligheidsberaad en het Bureau Veiligheids-

beraad kunt u contact opnemen met het secretariaat via 

info@veiligheidsberaad.nl, 070-3738250. Of kijk op www.

veiligheidsberaad.nl. 

U kunt de VNG bereiken via het algemene telefoonnum-

mer 070-3738020 of via informatiecentrum@vng.nl. Meer 

informatie vindt u ook op onze website www.vng.nl.
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Factsheet Regierol veiligheid

Stand van zaken
Veiligheid is een van de voornaamste taken van de over-

heid en vormt de legitimatie van haar bestaan. Maar 

veiligheid is niet exclusief de verantwoordelijkheid van de 

overheid. Woningcorporaties, scholen, jeugdinstellingen 

en andere maatschappelijke organisaties hebben ook een 

taak. De gemeente voert de regie over het lokale veilig-

heidsbeleid. De meeste gemeenten leggen hun beleid 

vast in een integraal veiligheidsplan.

Het kabinet stuurt begin 2010 de Tweede Kamer een 

wetsvoorstel dat de gemeentelijke regierol wettelijk ver-

ankert. Het wetsvoorstel verplicht tot het vaststellen en 

het periodiek actualiseren van een gemeentelijk veilig-

heidsplan. In het veiligheidsplan moeten ook de bijdragen 

van maatschappelijke organisaties en instellingen worden 

opgenomen. 

Ontwikkelingen
Veiligheidshuis

Eind 2009 is het landelijk dekkend stelsel van veiligheids-

huizen gerealiseerd. In de veiligheidshuizen krijgt de in-

tegrale aanpak van de sociale veiligheid gestalte doordat 

gemeente, justitie, politie, jeugdinstellingen e.d. samen-

werken om complexe sociale veiligheidsproblemen op te 

lossen. Het Veiligheidshuis is ontstaan uit een initiatief 

van de justitiële keten. Gaandeweg is het gewicht van de 

gemeente steeds belangrijker geworden. Op basis van het 

bestuursakkoord tussen het rijk en de VNG is de nazorg 

van ex-gedetineerden een gemeentelijke taak geworden. 

Deze taak is ondergebracht in het Veiligheidshuis.

Bibob en RIEC

Op het terrein van veiligheid wordt naast justitie en poli-

tie de rol van het bestuur steeds belangrijker. Het Bibob-

instrumentarium is bedoeld om infiltratie van de onder-

wereld in de bovenwereld tegen te gaan. Onder meer 

met de mogelijkheid aanvragers van bouw- en exploita-

tievergunningen te screenen. In 2010 is een wijziging van 

de wet Bibob voorzien. Het aantal sectoren waarop de 

wet van toepassing is, wordt uitgebreid. De burgemeester 

krijgt de bevoegdheid tot het feitelijk sluiten van panden. 

De recent tot stand gekomen Regionale Informatie- en 

Expertisecentra (RIEC) ondersteunen gemeenten bij de 

bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. 

Bevoegdheden burgemeester

In het kader van het toenemend gewicht van het bestuur 

in het veiligheidsdomein heeft de wetgever de bevoegd-

heden van de burgemeester uitgebreid. Een belangrijke 



recente uitbreiding is de bevoegdheid tot het opleggen 

van een huisverbod. De in 2010 in werking tredende Wet 

Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast geeft 

de burgemeester onder andere de bevoegdheid tot het 

opleggen van een meldplicht en het instellen van een 

avondklok voor minderjarige stelselmatige ordeverstoor-

ders. 

Inzet gemeente
Door hun regierol hebben gemeenten een belangrijke 

taak en verantwoordelijkheid op het terrein van veilig-

heid. Een gemeente kan deze functie alleen maar goed 

vervullen in goede samenwerking met andere partijen; 

zowel overheids- als private organisaties en instellingen. 

De inzet en afspraken neemt de gemeente op in het veilig-

heidsplan.

 

Aanbod VNG
De VNG heeft met het rijk afgesproken om het aantal 

opgelegde huisverboden in relatie tot de beschikbare 

financiering na een jaar te evalueren. Over de nieuwe taak 

van de nazorg aan ex-gedetineerden is ook afgesproken 

na een jaar de toereikendheid van de financiering door 

het rijk te bezien.

In de VNG-publicatie Kernbeleid Veiligheid beschrijven we 

de verschillende stappen naar een lokaal integraal veilig-

heidsbeleid. In de loop van 2010 publiceren we in samen-

werking met het rijk een handreiking veiligheidshuizen.

De VNG heeft onderzoek laten doen naar de lokale prio-

riteiten veiligheid voor de periode 2009 -2011. Dit heeft 

geresulteerd in de publicatie ‘Prioriteiten in Veiligheid’. 

Gemeenten kunnen de publicatie betrekken bij het vorm-

geven van hun veiligheidsbeleid. 

In de loop van 2010 maakt de VNG een inhoudelijke uit-

werking van de gemeentelijke regierol op het gebeid van 

veiligheid.

Informatie vinden over verschillende onderwerpen op het 

terrein van veiligheid vindt u op www.vng.nl > beleidveld 

Veiligheid.
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Factsheet Prostitutiebeleid

Stand van zaken
Met het opheffen van het bordeelverbod en de toevoe-

ging van artikel 151a aan de Gemeentewet heeft het 

gemeentebestuur de mogelijkheid gekregen om met 

een vergunningstelsel de lokale prostitutie te reguleren. 

Artikel 151a geeft de gemeenteraad de bevoegdheid om 

voorschriften te stellen met betrekking tot het ‘bedrijfs-

matig gelegenheid geven tot het verrichten van seksuele 

handelingen’. Uit de VNG monitor 2008 van het Bestuurs-

akkoord blijkt dat 82% van de gemeenten prostitutiebe-

leid heeft vastgesteld. 

Ontwikkelingen
Momenteel ligt het wetsvoorstel Regulering Prostitutie en 

Bestrijding Misstanden Seksbranche bij de Tweede Kamer. 

We verwachten dat het wetgevingstraject in de tweede 

helft van 2010 wordt afgerond. 

Het wetsvoorstel heeft een aantal onderdelen die voor 

gemeenten van invloed (kunnen) zijn. 

Het gaat onder meer om:

• Een uniform vergunningenstelsel voor de uitoefening 

van seksbedrijven.

• De nuloptie, dat wil zeggen dat gemeenten onder een 

aantal voorwaarden prostitutiebedrijven binnen hun 

gemeentegrenzen niet hoeven toe te staan. 

• Een registratieplicht voor alle prostituees. Registratie 

kan plaatsvinden in de gemeente waar de prostituee 

in het GBA is ingeschreven of in één van de 25 politie-

regio’s.

• Een landelijk register van vergunningen voor escortbe-

drijven. De burgemeester moet een verleende escort-

vergunning bij het landelijk register melden.

• Een thuiswerker (prostituee die vanuit huis werkt) 

moet zich registreren maar heeft geen vergunning 

nodig en kan op basis van de nuloptie niet geweerd 

worden. 

• De burgemeester is verantwoordelijk voor toezicht en 

handhaving. 

Inzet gemeenten
Het wetsvoorstel Regulering Prostitutie en Bestrijding 

Misstanden Seksbranche heeft de nodige impact voor 

gemeenten, ook al kiest een gemeente voor de nuloptie:

• Een gemeente moet een verordening maken met 

regels voor het uitoefenen van een seksbedrijf.

• Een gemeente moet registratiesystemen voor prostitu-

ees en escortbedrijven inrichten. 

• Een gemeente moet de zogeheten thuiswerkers toe-

staan, ondanks de eventuele keuze voor de nuloptie.



• De burgemeester is verantwoordelijk voor toezicht en 

handhaving. 

Aanbod VNG
De VNG heeft tijdens het wetgevingstraject gepleit voor 

onder andere:

• De nuloptie: de mogelijkheid om prostitutiebedrijven 

binnen de gemeentegrenzen niet toe te staan.

• Een landelijk register voor escortbedrijven meer zicht te 

krijgen op de niet-locatiegebonden prostitutie)

• Het vervangen van de registratieplicht voor prostituees 

voor een (lichte) vergunning.

• Een wettelijke taakverdeling tussen gemeente en poli-

tie voor wat betreft toezicht en handhaving.

• Het tegengaan van de administratieve en financiële 

lastenverhoging.

Het rijk is de VNG tegemoetgekomen op de eerste twee 

zaken: de nuloptie en het landelijk register escortbedrij-

ven.

De VNG organiseert dit jaar regiobijeenkomsten om be-

stuurders en ambtenaren te ondersteunen bij de imple-

mentatie van de wet. Daarnaast informeert de VNG haar 

leden via een ledenbrief en www.vng.nl over de wet.
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Factsheet Drank- en Horecawet

Stand van zaken
Het voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet 

(DHW) heeft twee doelen:

• Het terugdringen van alcoholgebruik onder vooral 

jongeren om gezondheidsschade en verstoring van de 

openbare orde te voorkomen. 

• Het terugdringen van de administratieve lasten voor 

ondernemers en vrijwilligers. 

De verwachting is dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel 

dit voorjaar behandelt en dat de wetswijziging begin of 

medio 2011 in werking treedt.

Ontwikkelingen
Vereenvoudiging vergunningstelsel

Het vergunningenstelsel wordt vereenvoudigd om de 

lasten voor het bedrijfsleven te reduceren.

• De vergunning komt voortaan op naam van het bedrijf 

of de ondernemer.

• Een nieuwe leidinggevende hoeft nog slechts te wor-

den gemeld.

• Er komt een landelijk formulier en een landelijk digi-

taal systeem voor deze melding.

• Bepaalde niet operationele leidinggevenden hoeven 

geen Verklaring Sociale Hygiëne te hebben.

• Introductie van het instrument schorsing. 

Nieuwe regels paracommerciële instellingen

De regels voor de paracommerciële horecabedrijven 

wijzigen. Het voorstel is om gemeenten te verplichten tot 

een verordening om paracommercialisme te reguleren. 

De verordening bepaalt onder meer gedurende welke 

dagen en tijdstippen de verstrekking van alcohol mogelijk 

is. De regels mogen naar de aard van de commerciële 

rechtspersoon verschillen. Het gaat in de praktijk vooral 

om sportverenigingen, club- en buurthuizen, kerkgenoot-

schappen en studentenverenigingen.

Nieuwe rol burgemeester

De burgemeester wordt in plaats van het college van 

B&W in medebewind belast met de uitvoering 

van de wet. 

Nieuwe verordenende bevoegdheden gemeenteraden

Aan de DHW worden twee nieuwe bevoegdheden toege-

voegd:

a. toegangsleeftijden koppelen aan sluitingstijden. Het 

kabinet steunt het gedachtegoed van Vroeg op Stap, 

en maakt het mogelijk dat gemeenten de bevoegd-

heid krijgen om in een verordening toegangsleeftijden 

voor de horeca voortaan te koppelen aan sluitingstij-

den.



b. regulering prijsacties. Het wetsvoorstel maakt mogelijk 

prijsacties – in de vorm van happy hours of stuntprijzen 

– in een verordening te regelen. 

Experimenteerartikel leeftijdsgrens

De DHW stelt landelijke leeftijdsgrenzen aan het ver-

strekken van alcohol. Gemeenten mogen geen hogere 

leeftijdsgrenzen stellen. Maar door de introductie van 

een experimenteerartikel kunnen gemeenten bij Alge-

mene Maatregel van Bestuur (AMvB) gedurende twee jaar 

worden aangewezen om bij verordening de leeftijdsgrens 

te verhogen van 16 naar 18 jaar. Uiterlijk drie maanden 

na afloop van een experiment wordt een evaluatie aan 

de Tweede Kamer gezonden. Het aantal gemeenten dat 

mee kan doen is niet in de wet vastgesteld maar wordt bij 

AMvB vastgelegd.

Sanctie detailhandel

De wetswijziging introduceert een nieuwe sanctie voor 

supermarkten. Als een winkelier drie maal in één jaar het 

verbod op verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 

overtreedt, is een burgemeester verplicht de winkelier het 

recht om alcohol te verkopen voor een bepaalde periode 

te ontnemen.

Strafbaarstelling jongeren 

Het kabinet stelt voor om jongeren onder de 16 jaar in het 

bezit van alcoholhoudende drank op de openbare weg 

strafbaar te stellen. Enerzijds is dit het een ordemaatre-

gel: overlastgevende jongeren op straat kunnen worden 

aangepakt. Anderzijds is het een beschermingsmaatregel: 

alcoholmisbruik onder jongeren wordt tegengegaan. 

Decentralisatie van het toezicht op de naleving DHW

In het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten is vast-

gelegd dat het toezicht op de Drank- en Horecawat wordt 

overgedragen aan gemeenten. Het toezicht op de Drank- 

en Horecawet dient te worden verscherpt. Jongeren onder 

de 16 kunnen nu nog veel te makkelijk aan drank komen. 

Het uitgangspunt van de decentralisatie is dat gemeenten 

het toezicht efficiënter in kunnen zetten en vaker toezicht 

kunnen uitoefenen. De burgemeester kan gemeentelijke 

toezichthouders aanwijzen voor het lokale toezicht.  

Aanpak hokken en keten

Het kabinet is geen voorstander van het gedogen van 

hokken en keten die de regels van de Drank- en Horeca-

wet en de bouwregelgeving niet nakomen. De Voedsel en 

Waren Autoriteit (VWA) is – in samenwerking met enkele 

gemeenten – een best practise aan het ontwikkelen die als 

voorbeeld voor andere gemeenten kan dienen. Daarnaast 

is er een handleiding ( i.s.m. VNG, VWS, VWA, VROM, 

BZK en gemeenten) ontwikkeld voor de gemeentelijke 

praktijk waarin onder andere de juridische kaders worden 

geschetst. De handleiding zal hoogstwaarschijnlijk half fe-

bruari door de minister van BZK naar gemeenten worden 

verstuurd. 

Inzet gemeenten
In het voortraject van de wetswijziging zijn gemeenten 

zeer actief. Zo hebben 15 gemeenten de mogelijkheid 

gekregen om ervaring op te doen met het toezicht op de 

DHW. De pilots worden voortgezet tot 2011. De resultaten 

van de pilot decentralisatie DHW maakt de VNG bekend 

via www.vng.nl. Zodra de resultaten gereed zijn, wordt 

het rapport aan de Tweede Kamer verzonden.

Aanbod VNG
• De VNG is een kennisplatform voor gemeenten en 

regio’s. Via de website en bijeenkomsten worden 

gemeenten met elkaar in contact gebracht. Tijdens het 

VNG-jaarcongres 2009 vond een minisymposium plaats 

over de aanpak van ‘hokken en keten’.

• We bekijken met de ministeries hoe de implementatie 

van de gewijzigde Drank en Horecawet kan plaatsvin-

den. De overdracht van het toezicht naar gemeenten 

krijgt daarbij veel aandacht. U kunt de VNG vragen om 

een presentatie over de wetswijziging of om goede 

voorbeelden die u tot inspiratie kunnen dienen. 

• De VNG heeft succesvol gelobbyd de gemeentelijke be-

voegdheden de Drank- en Horecawet aan te passen. Tot 

aan de behandeling van de wet in de Tweede Kamer 

blijven we dat doen. In het aanpassingstraject is de VNG 

intensief betrokken. 

• De VNG blijft lobbyen voor het verruimen van de locale 

bevoegdheid van gemeenten. Niet alleen het in bezit 

hebben van alcohol door jongeren onder de zestien 

moet strafbaar zijn. Ook het gebruik van alcohol door 

jongeren onder de zestien moet strafbaar zijn.   

• Samen met ministeries en gemeenten werkt de VNG 

aan een handreiking voor de aanpak van ‘hokken en 

keten’. De handreiking voorziet in een juridisch kader 

en eenduidige definities.

• Op www.vng.nl > beleidsvelden > veiligheid > Drank- 

en Horecawet vindt u meer informatie. 

• Na de behandeling van het wetsvoorstel door de 

Tweede Kamer maakt de VNG modelverordeningen 

voor de nieuwe verordenende bevoegdheden.
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Factsheet Maatschappelijke 
voorzieningen 

Stand van zaken
De gemeente staat voor de opgave om te investeren in 

mensen en hun leef- en werkomgeving. Veel maatschap-

pelijke issues hebben een sociale én een fysieke com-

ponent. Of het nu gaat om wonen, welzijn en zorg of 

wonen, leren en werken. 

De maatschappelijke taken van de gemeente zien we 

terug in tal van beleidsterreinen. Denk daarbij aan uw 

Wmo-beleidsplan, woonvisie en structuurvisie, plannen 

voor een schoolgebouw, sportnota, wijk- en buurtplannen 

en ga zo maar door.

Samen met maatschappelijke organisaties formuleren 

gemeenten tal van beleidsambities. U krijgt daarom 

regelmatig verzoeken van uw maatschappelijke partners 

om mee te investeren. Bijvoorbeeld in een brede school, 

een cultuurhuis, een woonzorgcentrum of een andere 

maatschappelijke voorziening.

Ontwikkelingen
De koplopers onder de Nederlandse gemeenten laten 

zich niet verrassen door dit soort verzoeken en reage-

ren zeker niet ad hoc. Deze gemeenten beschikken over 

een voorzieningenprogramma. Dit programma geeft 

antwoord op de vraag, welke voorzieningen er nodig zijn 

om alle sociaal-maatschappelijke activiteiten onder dak te 

brengen én hoe daar te komen.

Onder maatschappelijke voorzieningen verstaan we de 

huisvesting van het onderwijs, peuterspeelzaalwerk, 

kinderopvang, buitenschoolse opvang, speelruimte, sport, 

cultuur en media, welzijnswerk en zorgvoorzieningen. 

Alle gemeentelijke ambities op deze terreinen komen 

samen in het voorzieningenprogramma. 

Inzet gemeenten
Door samen met maatschappelijke partners en bewoners 

een voorzieningenprogramma te ontwikkelen, kunt u als 

gemeente gerichter sturen op voorzieningen. En door te 

sturen op de voorzieningen stuurt u op de sociale agenda. 

Wat bereikt u met een voorzieningenprogramma? 

Met een voorzieningenprogramma krijgt u in beeld, hoe 

u de beperkte fysieke ruimte en financiële armslag het 

best kunt inzetten. 



Met een voorzieningenprogramma kunt u de bestaande 

voorzieningen nog eens tegen het licht houden. Worden 

de wijkvoorzieningen wel voldoende benut of staan ze 

driekwart van de week leeg? Kunt u die dislocatie van 

de basisschool (die staat op een zéér courante plek in het 

dorp!) niet beter verplaatsen? Zijn de zes sportvelden voor 

de voetbalclub ook echt nodig? 

U krijgt ook inzicht n de vraag hoe het staat met de voor-

zieningen voor senioren.

Het is niet verstandig om ad hoc te reageren op wensen 

om een bepaalde voorziening te creëren. Maak altijd eerst 

een afwegingskader. Waar gaat u op inzetten en hoe gaat 

u dat doen? 

Aanbod vanuit VNG 
In het ‘Spoorboekje voor maatschappelijke voorzieningen’ 

biedt de VNG u een handreiking voor het ontwikkelen van 

een voorzieningenprogramma. 

U vindt hem op www.vng.nl > Wonen

We hebben het spoorboekje gemaakt samen met ge-

meenteambtenaren, die ruime ervaring hebben met het 

opstellen van een voorzieningenplan. De gehele opzet van 

het Spoorboekje is uitgebreid besproken met burgemees-

ters, wethouders en raadsleden. En we hebben ons oor te 

luister gelegd bij diverse externe deskundigen. 

Het is een praktische handreiking die u stap voor stap de 

weg wijst naar een handzaam en goed te gebruiken voor-

zieningenprogramma. Het is echt ons Spoorboekje.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2010 vormen het uit-

gelezen moment om te bepleiten, dat ook úw gemeente 

aan de slag gaat met een voorzieningenprogramma.
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Factsheet Preventief 
gezondheidsbeleid

Stand van zaken
De rol van de gemeente op het terrein van infectieziek-

tebestrijding, gezondheidsbevordering en jeugdgezond-

heidszorg is geregeld in de Wet publieke gezondheid 

(Wpg). Het beleid wordt uitgevoerd door de GGD en 

eventueel door zorgorganisaties in samenwerking met 

geestelijke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, maatschap-

pelijk werk etc. Anders dan de Wmo heeft de Wpg een 

meer centraal en regeldicht karakter. Het ministerie van 

VWS heeft daardoor op dit gebied een meer bepalende 

rol.

Preventiecyclus

Openbare gezondheidszorg is een gezamenlijke verant-

woordelijkheid van rijk en gemeenten. De wisselwerking 

tussen de landelijke kaders en het lokale speelveld krijgt 

vooral vorm via de zogenaamde preventiecyclus. Dit is de 

vierjarige beleidscyclus waarin specifieke doelstellingen 

en de uitvoering van het gezondheidsbeleid worden vast-

gelegd. De landelijke preventienota biedt aangrijpings-

punten voor een effectief gemeentelijk beleid. 

Ontwikkelingen
Ouderengezondheidszorg

De Tweede Kamer heeft aan de Wpg een artikel toege-

voegd dat de gemeente verplicht tot het organiseren 

van preventieve maatregelen gericht op de gezondheid 

van 65-plussers. Dit artikel zal vanaf juli 2010 in werking 

treden, overigens zonder dat het rijk daar extra financiële 

middelen voor beschikbaar stelt. (Zie verder onder Inzet 

gemeenten: 65-plussers)

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen breken vooral 

burgers met een lage sociaaleconomische status op. Een 

van de beweegredenen achter de aanpak van Krachtwij-

ken is dat een betere, groenere woonomgeving positief 

inwerkt op de gezondheid van de inwoners. Allochtone 

burgers zijn gebaat bij meer toegankelijke gezondheids-

zorgvoorzieningen die hen ondersteunen bij hun gezond-

heidsvragen. Een dynamische eerstelijnsvoorziening en 

een op de lokale omstandigheden afgestemde zorginfra-

structuur, helpt sociaaleconomische gezondheidsverschil-

len te bestrijden.



Inzet gemeenten
Visie formuleren

Als gemeente bepaalt u een visie op de publieke gezond-

heidszorg. Gezondheidsbeleid komt vaak in regionaal 

verband tot stand. Dat vraagt om een balans tussen regio-

nale en lokale doelstellingen en activiteiten. Gezondheids-

beleid omvat preventieve maatregelen en voorzieningen 

gericht op de gezondheid van u inwoners. Iedere vier jaar 

formuleert u in een nota de doelen van het beleid. Het 

ministerie van VWS streeft naar een gezamenlijke en daar-

mee samenhangende beleidscyclus van rijk en gemeenten. 

Lokale nota’s moet inspelen op de rijkspreventienota. U 

geeft daarom in uw nota aan in welke mate u de lande-

lijke speerpunten tot gemeentelijk beleid hebt gemaakt. U 

zorgt ervoor dat uw GGD u van de nodige gezondheidsin-

formatie voorziet en u adviseert over het te voeren beleid. 

Met name voor uw inwoners met geringe opleiding, 

werkgelegenheid of woonomgeving moeten maatregelen 

worden getroffen die hun omgeving positief beïnvloeden.

Samenhang Wmo en gezondheidszorg

De beleidsterreinen Wmo en Publieke gezondheidzorg 

liggen in elkaars verlengde. Let op de samenhang en 

afstemming tussen beide beleidsvelden. Participatie van 

uw inwoners en preventieve gezondheidszorg gaan in een 

beleidsmatige aanpak hand in hand. Ook kunt u daarin 

sportieve recreatie, meer bewegen, georganiseerde sport-

beoefening meenemen. (Zie factsheet Sport.)

In de tweede tranche Wpg wordt de systematiek van de 

gemeentelijke beleidsplanning vastgelegd. 

Gemeenten moeten in hun vierjaarlijkse nota ‘gemeente-

lijk gezondheidsbeleid’ op een gelijkvormige manier als 

de beleidsnota Wmo inrichten. Dat maakt het eenvoudi-

ger om voornemens rondom de Wmo en de preventieve 

gezondheidsdoelen ‘in elkaar te schuiven’ en tot een 

integraal beleidsplan te smeden. 

65-plussers

Een nieuw artikel van de Wpg (artikel 5a, dat vanaf juli 

2010 van kracht wordt) verplicht gemeenten tot preven-

tieve maatregelen met oog op de gezondheid van 65-plus-

sers. Volgens minister Klink (Volksgezondheid) is het een 

kwestie van het koppelen van preventieve gezondheids-

zorg voor ouderen aan al bestaande initiatieven of voor-

zieningen. De minister acht het onwenselijk om een nieuw 

loket of bureau in het leven te roepen. 

Het domein van de ouderengezondheidszorg omvat een 

brede hoeveelheid sectoren, zoals langdurende zorg, 

curatieve zorg, preventieve zorg en maatschappelijke on-

dersteuning. Ook buiten de zorg zijn er raakvlakken (denk 

aan ruimtelijke ordening en veiligheid).

Gemeenten staan het dichtst bij de burger en weten wat 

er leeft en wat ‘werkt’ op beleidsterreinen zoals wonen, 

welzijn en zorg. Zo kunt u als gemeente zorgen voor een 

samenhangend geheel van voorzieningen voor ouderen. 

Houd er rekening mee dat bepaalde groepen risico’s lopen 

en dat sommige ouderen moeilijk te bereiken zijn. 

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

De verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen 

zijn te groot om ons daar zomaar bij neer te leggen. Een 

wijkgerichte benadering (gezonde wijken!) kan daar 

een goed initiatief voor zijn. Meer bewegen heeft niet 

alleen betrekking op de jeugd, maar is ook goed voor 

de ouderen en volwassenen. Schenk speciaal aandacht 

aan allochtone inwoners. De eerstelijnszorg (huisartsen, 

gezondheidscentra) en uw eigen zorg- en welzijnsinstel-

lingen kunnen u behulpzaam zijn bij de bestrijding van 

sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Het partnership depressiepreventie waaraan de VNG deel-

neemt, vraagt uw aandacht voor vroegtijdige signalering 

van depressies, bij de jeugd, bij volwassenen én bij oude-

ren. Een punt om mee te nemen in uw beleidsplan!

Aanbod VNG
De VNG zet zich in voor structurele financiering van 

gemeentelijke gezondheidsbevordering. Dat moet niet 

beperkt blijven tot projectgelden. Het ministerie van 

VWS heeft ons uitgenodigd om deel te nemen aan het 

traject GEZOND Lokaal-Centraal (met als doel en transpa-

rante en robuuste uitvoering van het lokale preventieve 

gezondheidsbeleid). In dat traject zullen wij de structurele 

financiering consequent agenderen. Intussen doen zich de 

nodige veranderingen voor in de financiering van de zorg. 

De AWBZ wordt opgesplitst tussen de Zorgverzekerings-

wet (ZVW) en de gemeenten (Wmo, Wpg). Dit heeft veel 

implicaties en zal de volle aandacht van de VNG krijgen.

Dienstverlening

U kunt voor advies terecht bij de VNG. De bestuurlijke 

regie, de beleidsregie en de regie over de uitvoering van 

preventiebeleid zijn thema’s waarvoor wij de NSPOH 

hebben gevraagd cursussen te organiseren bestemd voor 

(nieuwe) wethouders en beleidsambtenaren om met 

elkaar in regioverband antwoorden te geven op de be-

hoefte aan meer lijn en sturing.

ZonMw kent diverse financieringsmogelijkheden voor:

•  Geslaagde projecten OGZ (overgewicht, alcohol, drugs-

voorlichting)

•  Preventiekracht thuiszorg (m.n. zorgpreventie)

•  Wijkverpleegkundige (Krachtwijken)

•  Stimuleringsmaatregel Gezonde Wijken.
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Factsheet Wmo

Stand van zaken
De Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten 

(Wvg) en een deel van de AWBZ zijn vanaf 2007 opge-

gaan in de Wmo. In de jaren daarna zijn diverse onder-

delen van de AWBZ geschrapt of ingekrompen. Een klein 

deel van het bespaarde geld is naar gemeenten gegaan 

ter leniging van het ergste leed.

Op 1 januari 2010 werd een wetswijziging van kracht 

die bepaalt dat thuiszorgaanbieders geen alphahulpen 

meer mogen sturen naar burgers die voor hulp in natura 

hebben gekozen. Gemeenten moeten burgers goed 

informeren, zodat de keuze voor natura of een persoons-

gebonden budget welbewust wordt gemaakt. U kunt 

ervoor kiezen burgers met een persoonsgebonden budget 

administratief te ondersteunen.

Ontwikkelingen
AWBZ en hulpmiddelen

Gemeenten krijgen te maken met verdere verschuivin-

gen op het grensvlak van Wmo, AWBZ en Zvw. Verdere 

versobering van de AWBZ is aannemelijk. Bijvoorbeeld 

door de criteria voor intramuraal verblijf aan te scherpen 

en/of de begeleidingsfunctie nog verder te beperken. 

Het rijk heeft vergevorderde plannen om gemeenten 

meer verantwoordelijkheid te geven op het gebied van 

de hulpmiddelen. Mogelijk worden gemeenten hét loket 

voor alle mobiliteitshulpmiddelen.

Compensatieplicht kantelt werkwijze

Nog veel gemeenten handelen aanvragen af zoals 

gebruikelijk was onder de Wvg: aanvraag-beoordeling-

verstrekking. Maar een nieuwe werkwijze ontwikkelt 

zich: van beoordeling-aan-het-loket naar gesprek-aan-de-

keukentafel. Samen met de burger bekijkt de gemeente 

de beperkingen of problemen, samen gaan ze na welke 

oplossingen voorhanden zijn. Ook oplossingen in de pri-

vésfeer en met inzet van vrijwilligers komen aan de orde. 

Ook de rechter blijkt steeds nadrukkelijker te toetsen of 

de ondersteuning bijdraagt aan het te behalen resultaat, 

namelijk compensatie van beperkingen. Ook daarvoor is 

het belangrijk dat de situatie van de burger goed in kaart 

wordt gebracht, in een uitgebreid gesprek. 

‘Welzijn nieuwe stijl’

Zeker met oog op de kanteling en de overkomst van al-

lerlei ex-AWBZ voorzieningen is het goed om opnieuw te 

kijken naar taken en producten van welzijn. Voordat de 

gemeente zelf duidelijke eisen kan formuleren, moet zij 

zelf een heldere visie hebben op welke maatschappelijke 

vraagstukken moeten worden aangepakt. Op basis daar-



van maakt de gemeente goede, heldere afspraken met 

lokale maatschappelijke partners. VWS geeft de ontwikke-

ling van ´welzijn nieuwe stijl’ de komende jaren prioriteit.

Marktwerking

De discussie over marktwerking en aanbesteding duurt 

voort. Ook over de vele mogelijkheden van het (gerichter) 

hanteren en inzetten van het subsidieinstrument. Enerzijds 

ontstaat een steeds bredere roep om het ’aanbestedings-

circus’ eenvoudiger te maken. Anderzijds krijgt de wijze 

waarop gemeenten het welzijnswerk inschakelen ook 

steeds meer marktgerichte trekken. In de Tweede Kamer 

speelt de discussie of de marktwerking in de Wmo versoe-

peld kan worden. U hoeft niet te wachten op initiatieven 

van het rijk maar kunt ook zelf experimenteren met ande-

re vormen van contracteren. Uiteraard moeten gemeenten 

goede opdrachtgevers zijn, instellingen moeten hun rol als 

opdrachtnemer immers goed kunnen vervullen.

Inzet gemeenten
Op Wmo-gebied hebben gemeenten veel beleidsvrijheid. 

De belangrijkste keuzemogelijkheden zijn:

•  Invulling compensatieplicht. Het invullen van de com-

pensatieplicht is een kwestie van zoeken en experimen-

teren. Loopt u daarin voorop of wacht u de ervaringen 

elders af? Voert u de nieuwe werkwijze in één keer in 

of moderniseert u geleidelijk? Begint u bij de verorde-

ning, bij het werkproces of bij de organisatie? Betrekt u 

andere organisaties in uw kanteling? Wat betekent het 

voor uw wijze van aanbesteden?

•  Oppakken voormalige AWBZ-taken. Hoe gaat u om 

met burgers die geen AWBZ-voorziening meer krijgen? 

Ondersteunt u alleen de zwaardere gevallen? Doet u 

dat met individuele voorzieningen of ook met welzijns-

aanbod? Of kiest u ervoor om het algemene voorzie-

ningennetwerk geschikt te maken voor de nieuwe 

cliënten? Hoe werkt u daarbij samen met zorgverzeke-

raars/zorgkantoren?

•  Bevorderen van geschikt wonen voor iedereen, een 

relatie leggen tussen wonen en zorg. Via woning-

toewijzing, woningaanpassingen, samenwerking met 

woningcorporaties en diensten zorg aan huis kunt u 

stimuleren dat kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelf-

standig kunnen blijven wonen, in hun eigen buurt.  Wie 

neemt het voortouw: gemeente, corporatie, welzijns-

werk? Hoe te financieren?

•  Investeren in een toegankelijke, aangepaste en leefba-

re samenleving. Voorbeelden: toegankelijke openbare 

ruimten, buitenruimten en gebouwen, rolstoelpools, 

servicecentra voor ouderen in de wijk. Wellicht kunt be-

sparen op (dure) individuele voorzieningen. Denk ook 

aan de link met het gezondheidsbeleid: een gezonde 

burger is (langer) zelfredzaam en een participerende 

burger blijft langer gezond.

•  Stimuleren burger- en cliëntparticipatie. U kunt meer 

inwoners intensiever betrekken bij het beleid. Veel ge-

meenten hebben Wmo-adviesraden ingesteld, andere 

gemeenten onderscheiden zich door te investeren in 

verdergaande of intensievere vormen van burger- en 

cliëntparticipatie.

•  Steun voor mantelzorg. Steun voor mantelzorgers bete-

kent investeren in burgers en overbelasting voorkomen. 

De Wmo gaat uit van de eigen kracht van de burger en 

de kracht van zijn sociale omgeving. Dat vraagt om een 

evenwichtig systeem van maatschappelijke ondersteu-

ning. Niet alleen de gemeente is aan zet, ook AWBZ- en 

Zvw-gefinancierde zorgaanbieders (van eerste lijn, 

huisarts tot thuiszorg en verpleeghuis) hebben een 

verantwoordelijkheid. Voer dus regie en breng partijen 

samen.

•  Eigen bijdragen Wmo. Binnen zekere marges kunt u 

variëren op het punt van de eigen bijdragen voor indi-

viduele voorzieningen. Vraagt u ook een eigen bijdrage 

voor de voormalige Wvg-voorzieningen? Kiest u voor 

verschillende Wmo-voorzieningen een verschillende 

hoogte van de eigen bijdrage? Hoe gaat u om met 

inkomensgrenzen?

•  Breed participatiebeleid. Ook de WWB en de WSW zijn 

participatiewetten. Diverse gemeenten werken aan een 

sterkere koppeling tussen deze terreinen. Dat loopt van 

het inzetten van WWB-cliënten in de uitvoering van 

de Wmo tot het integreren van de loketten voor zorg, 

werk en inkomen.

Aanbod VNG
Bij alle nieuwe plannen van het ministerie van VWS let 

de VNG goed op de uitvoeringspraktijk. Is er voldoende 

voorbereidingstijd en voldoende budget? Wordt er goed 

voorgelicht? 

De VNG ontwikkelt diverse activiteiten om vernieuwingen 

en veranderingen binnen de Wmo toe te lichten of te 

bediscussiëren. Samen met VWS zijn vanuit het Implemen-

tatiebureau Wmo een groot aantal handreikingen ontwik-

keld en verspreid. De handreikingen en actuele informatie 

over de Wmo vindt u zowel op www.vng.nl/wmo als op 

www. invoeringwmo.nl  Op beide websites staan ook 

praktijkvoorbeelden. De VNG ondersteunt met het project 

De Kanteling de doorontwikkeling van het compensatie-

beginsel. Informatie, modelverordening en handreikingen 

vindt u op www.vng.nl/wmo > Project De Kanteling.
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Factsheet Jeugdgezondheidszorg 
en Infectieziektenbestrijding

Stand van zaken
Wet publieke gezondheid

Gemeenten voeren beleid om de gezondheid van in-

woners preventief te bevorderen. De GGD en eventueel 

zorgorganisaties voeren het beleid uit. De Wet publieke 

gezondheid (Wpg) regelt de rol van de gemeente op het 

gebied van gezondheidsbevordering, jeugdgezondheids-

zorg en infectieziektebestrijding.

GGD’en voeren ook taken uit in opdracht van het rijk. 

Denk aan vaccinatieprogramma’s, vergunningverlening 

voor tatoeages en piercings, anonieme curatieve SOA-

zorg en aanvullende seksuele hulpverlening bij Sense 

steunpunten.

Anders dan de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) heeft de Wpg een centraal, door het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestuurd en 

regeldicht karakter. Dit geldt vooral voor de infectieziek-

tebestrijding en de jeugdgezondheidszorg. 

Over zeer besmettelijke infectieziekten zoals de Mexi-

caanse griep (A- ziekten) bestaan internationale afspra-

ken. Lokaal is de burgemeester verantwoordelijk voor de 

bestrijding van infectieziekten. De minister van VWS heeft 

de regie bij de bestrijding van A-ziekten. 

Gemeenten hebben verder taken op het gebied van tech-

nische hygiënezorg en medische milieukunde: Technische 

hygiënezorgverleners doen aan preventie van infectie-

ziekten, onder andere legionella. Medische milieukunde 

adviseert over onder meer gezondheidsrisico’s van het 

binnenmilieu van scholen en van elektromagnetische 

velden.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De JGZ voert voor alle individuele kinderen preventieve 

screeningen uit en speelt een belangrijke rol in vroegtijdi-

ge signalering van risico’s, korte interventies en doorver-

wijzing naar hulpverlening. 

Daarnaast zijn er doelgroeps- en populatiegerichte acti-

viteiten. In het basistakenpakket staat welke activiteiten 

verplicht tot het aanbod van de JGZ voor 0-19 jarigen 

behoren. 

Het uniforme deel omvat zorgactiviteiten voor álle Neder-

landse kinderen. Denk aan het beoordelen van groei en 

de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt in contactmo-



menten met de JGZ-arts, verpleegkundige en doktersas-

sistente. De ‘Richtlijn Contactmomenten Basistakenpakket  

Jeugdgezondheidszorg 0 - 19 jaar’ is van toepassing. Het 

maatwerkdeel richt zich op kinderen met een risico. Daar-

bij gaat het om voorlichting en korte interventies om het 

kind te helpen. Verder neemt de JGZ deel aan zorgnetwer-

ken en voert het desgewenst de zorgcoördinatie uit.

Per 1 juli 2010 moeten gemeenten erop toezien dat de 

JGZ werkt met een digitaal dossier JGZ. Dit is een flinke 

stap richting modernisering. De gemeente moet de JGZ 

plaatsen in de jeugdketen, met name in het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG). De JGZ maakt verplicht onderdeel 

uit van het basismodel CJG, waarmee de Centra voor 

Jeugd en Gezin vorm krijgen.

Ontwikkelingen
Richtlijn Contactmomenten

Gemeenten ervaren de Richtlijn Contactmomenten als 

knellend. Het budget gaat daar grotendeels aan op. De 

inzet is gericht op het screenen van gezonde kinderen en 

beperkt de mogelijkheden om in te zetten op risicokinde-

ren. 

Het rijk en de inspectie GZ hebben ruimte gecreëerd voor 

een flexibele uitvoering: 

• Meer contactmomenten voor sommige kinderen en 

minder contactmomenten voor anderen.

• Differentiatie in het aanbod voor eerste kinderen, 

tweede en volgende kinderen.

• Taakherschikking om meer efficiënt te werken (nurse 

practitioner).

• Werkwijzen voor urgentiebepaling en zorgtoewijzing 

gebaseerd op triage. Daarbij ziet eerst een doktersas-

sistent alle jongeren en verwijst dan eventueel door 

naar de jeugdarts. De jeugdarts ziet kan daardoor meer 

tijd besteden aan specifieke jongeren of specifieke 

doelgroepen. Daarbij geldt een aantal kwaliteitseisen. 

De doelmatigheidswinst komt volledig ten goede aan 

risicokinderen.

Infectieziektebestrijding

In 2009 is Nederland opgeschrikt door de Mexicaanse griep 

en de uitbraak van de Q-koorts. De verwachting is dat zich 

mondiaal nieuwe besmettelijke ziekten zullen aandienen. 

VWS bereidt een tweede tranche wijziging van de Wpg 

voor. Deze tranche betreft de integratie tussen de directie 

GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en 

Rampen) en de directie GGD in een directeur PG. Ook 

beoogt de tranche territoriale congruentie van de GGD 

en de veiligheidsregio en een verbeterde afstemming 

tussen GGD en Veiligheidsregio. De benoeming van de 

directeur PG wordt een zaak van het bestuur van de GGD, 

in afstemming met het bestuur van de veiligheidsregio. 

De veiligheidsregio zal verantwoordelijk worden voor de 

bestrijding van infectieziekten op de A-lijst. 

Inzet gemeenten
Hoe zit het met de integrale uitvoering van JGZ in samen-

hang met de CJG’s? De uitvoering van het JGZ gebeurt 

vaak via de GGD (5-19 jaar) en zorgorganisaties (0-4 jaar). 

De gemeente heeft een opdracht in het creëren van een 

integrale uitvoeringspraktijk voor de JGZ 0-19 jaar, ook 

in organisatorische zin. Daarvoor bestaan verschillende 

mogelijkheden. Bijvoorbeeld door uitvoering door de 

GGD of door een samenwerkingsverband tussen GGD en 

zorgorganisaties. 

De gemeente heeft tot taak de JGZ onder te brengen in 

het CJG. De JGZ biedt vele mogelijkheden om bij te dragen 

aan het CJG. Denk daarbij aan het vormgeven van het 

frontoffice, uitvoering van CJG-taken als opvoedsteun en 

prenatale voorlichting, deelname in zorgnetwerken en 

een coördinerende rol in de sluitende jeugdketen.

Overige thema’s:
• Door de toenemende dreiging van dodelijke, nieuwe 

infectieziekten is het nodig om te blijven investeren in 

de voorbereiding door de capaciteit van de GGD op peil 

te houden en vooral door te oefenen. 

• Toenemende opvoedingsonzekerheid, maar ook zware 

problematiek zoals kindermishandeling is tegenwoor-

dig meer in beeld. Kritische (inspectie)rapporten con-

fronteren ons met een versnipperde hulpverlening. De 

wachtlijsten in de jeugdzorg zijn tekenen dat we er nog 

onvoldoende in slagen om in een vroeg stadium, dicht 

bij huis, passende preventie en hulp voor jeugdigen 

in te zetten. Dit vraagt om een innovatieve, brede en 

geïntegreerde aanpak van de jeugdgezondheidszorg.

Aanbod VNG
De VNG zet zich in voor het creëren van een nieuw con-

tactmoment in de JGZ op de leeftijd van 15/16 jaar. Zo kun 

je de gezondheidsproblematiek van de pubers beter in 

beeld krijgen en vroegtijdig aanpakken.

De VNG heeft een handreiking gepubliceerd over de uit-

voering van de JGZ bij de implementatie van het Centrum 

Jeugd en Gezin. Zie: www.vng.nl > beleidsveld Jeugd > 

Jeugdgezondheidszorg
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Factsheet Jeugd

Stand van zaken
Eind 2011 moet elke gemeente een Centrum voor Jeugd 

en Gezin (CJG) hebben volgens het basismodel. 

Meer informatie vindt u op de themawebsite van de VNG: 

www.vng.nl/cjg. 

Het werken met een Digitaal Dossier Jeugdgezond-

heidszorg is verplicht. GGD Nederland en ActiZ bieden 

ondersteuning bij de implementatie. De Verwijsindex 

Risicojongeren (VIR) is bedoeld om vroegtijdige en onder-

ling afgestemde verlening van hulp, zorg of bijsturing 

ten behoeve van jeugdigen die bepaalde risico’s lopen te 

bevorderen. De Wet op de jeugdzorg wordt in verband 

met de introductie van de VIR gewijzigd.

De Wet kinderopvang regelt het toezicht (door de GGD) 

op en handhaving (door het college) van van de kwaliteit 

van de kinderopvang. Gemeenten moeten jaarlijks alle 

voorzieningen voor kinderopvang inspecteren en handha-

ven bij tekortkomingen.

Ontwikkelingen
Er ligt een wetsontwerp klaar om gemeenten en orga-

nisaties te verplichten tot het maken van afspraken over 

een sluitende keten in de zorg voor jeugd. Gemeenten 

krijgen de regie. 

Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) komt voorjaar 2010 

met een toekomstvisie jeugdzorg. De VNG pleit voor 

decentralisatie van jeugdzorgtaken van de provincie naar 

gemeenten. Het CJG vormt in dat dat geval de spil om de 

nieuwe taken te integreren in het lokale domein. 

Vanaf 2012 voegt het rijk de Brede Doeluitkering (BDU) 

CJG als decentralisatie-uitkering toe aan het gemeen-

tefonds. Op voorwaarde dat er dan sprake is van een 

landelijke dekking van CJG’s.

Zoals het er nu naar uitziet, wordt dat doel gehaald. Er is 

dan ook geen reden voor colleges om terughoudend te 

zijn bij het aangaan van structurele verplichtingen of bij 

het vastleggen van samenwerkingsafspraken. 

De nieuwe wettelijke bepalingen voor peuterspeelzalen 

en voorschoolse educatie treden in werking op 1 augustus 

2010. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk 

voor het toezicht op de naleving van de wettelijke kwali-

teitseisen. 



Kinderopvang
Kinderopvang draagt bij aan de arbeidsparticipatie en aan 

de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Een goede 

kwaliteit is dan ook van het grootste belang voor kinde-

ren en ouders. Dit blijkt ook uit het wetsvoorstel OKE (zie 

Factsheet Jeugd). 

Toezicht en handhaving op de kinderopvang is belegd bij 

de gemeenten. Hieruit spreekt vertrouwen van het rijk. 

Kinderopvang is een commerciële markt waar veel geld in 

omgaat. Helaas blijkt dat ook te leiden tot mindere kwali-

teit en tot misbruik van regelingen. Door als gemeente uw 

toezichts- en handhavingstaken goed uit te voeren, houdt 

u de kwaliteit op het juiste niveau en kunt u misbruik 

tegengaan. Daardoor blijft ook de markt gezond.

Peuterspeelzalen en voorschoolse educatie

Vanaf 1 augustus 2010 zijn gemeenten verantwoordelijk 

voor het toezicht op de naleving van de wettelijke kwa-

liteitseisen. De gemeente bepaalt vooralsnog de aard en 

het tempo van de harmonisatie. Gemeenten kunnen het 

initiatief nemen tot het ontwikkelen van lokale vormen 

van samenwerking dan wel integratie van de genoemde 

voorschoolse voorzieningen.

Inzet gemeenten
• Er komt een nieuw experimenteerartikel in de Wet op 

de jeugdzorg dat gemeenten en provincies ruimte biedt 

de jeugdzorg alvast beter te organiseren. Alle reden om 

u als gemeente sterk te maken voor het dossier CJG en 

de ondersteuning en hulp aan kinderen en gezinnen.

• Het verdient aanbeveling om nog tijdens het opbouw-

traject van het CJG voldoende geld te reserveren voor 

uitbreiding van het zorgaanbod, zorginnovaties en het 

bevorderen van samenwerking tussen professionals bin-

nen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Aanbod VNG
• De VNG publiceert binnenkort een brochure over 

ontwikkelingen in het jeugd- en onderwijsbeleid. De 

handreiking is bestemd voor nieuwe wethouders en 

komt tot stand in samenwerking met onder meer de 

ministeries van OCW en Jeugd en Gezin.

• De VNG heeft een breed ondersteuningstraject harmo-

nisatie voorschoolse voorzieningen.

 Zie: www.vng.nl/eCache/DEF/89/477.html

 Informatie over CJG vindt u op: www.vng.nl/cjg
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Factsheet Positief jeugdbeleid

Stand van zaken
Het merendeel van de jeugd (zo’n 85%) doet het goed en 

dat biedt kansen voor gemeenten. Investeren in jeugdbe-

leid heeft een preventieve werking, waardoor u proble-

men voor of door jongeren kunt voorkomen. Vrijwel alle 

gemeentelijke beleidsterreinen raken de leefwereld van 

kinderen en jongeren. Jeugdbeleid vraagt dan ook om 

een integrale uitvoering. 

Een collegebrede taakopvatting en inbedding van het 

jeugdbeleid draagt bij aan oplossingen in antwoord op 

diverse maatschappelijke vraagstukken die zich binnen 

de gemeente voordoen. Denk daarbij aan kwesties als 

demografische krimp, leefbaarheid, veiligheid of sociale 

cohesie.

Ontwikkelingen
De VNG ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling van 

alle jeugdbeleid. We hebben daartoe het netwerk Child 

Friendly Cities opgericht. Binnen dit netwerk werken 

we samen met diverse organisaties die actief zijn op het 

terrein van jeugd. De afgelopen jaren hebben ruim 200 

gemeenten aan diverse activiteiten deelgenomen.

Inzet gemeenten
Steeds meer gemeenten willen een kind- en gezinsvrien-

delijke leefomgeving. Zij hebben daarvoor verschillende 

redenen. De relatie tussen de jeugd met andere maat-

schappelijke thema’s is nauw. 

Gezien de demografische ontwikkelingen in Nederland 

neemt het aantal jeugdigen in Nederland af en het aantal 

ouderen neemt juist toe. Houd als gemeente rekening 

met deze ontwikkelingen in uw ruimtelijk beleid, maar 

ook in het aanbod van verschillende activiteiten en facili-

teiten. Daarbij spelen verschillende vragen: 

• Hoe kun je als gemeente slim omspringen met de ver-

anderende samenstelling van je bevolking, waarbij je 

de jeugd (èn de gezinnen waarin ze leven) aan je weet 

te binden?

• Hoe bied je als gemeente een voorwaardenscheppend 

klimaat, waarbinnen talent zich kan ontwikkelen? Hoe 

zorg je ervoor dat je dat als gemeente ook benut en 

behoudt?

Veel partijen en organisaties houden zich in uw gemeente 

bezig met de jeugd. Ontwikkel samen met de diverse sta-

keholders een meerjarenvisie en meerjarenprogramma. 

Zo organiseert u een breed maatschappelijk draagvlak 



voor het gezamenlijk realiseren van concrete doelen en 

versterkt u de gemeentelijke regierol.

Aanbod VNG
De VNG biedt gemeenten activiteiten aan die een kind- en 

gezinsvriendelijke leefomgeving bevorderen. Hierbij wis-

selen we kennis en informatie uit. In samenwerking met 

het rijk en andere betrokken organisaties bieden we deze 

activiteiten aan via het netwerk Child Friendly Cities.

Wat kunt u verwachten van Child Friendly Cities? Hieron-

der vindt u een overzicht.

• Werkbezoeken tussen gemeenten voor bestuurders en 

ambtenaren: uitwisseling van praktijkvoorbeelden

• Regionale bestuurlijke en ambtelijke themabijeenkom-

sten

• Landelijke verkiezing Kind- en Gezinsvriendelijke Initia-

tieven in samenwerking met het programmaministerie 

van Jeugd en Gezin

• Publicatie inspiratiebundel van kind- en gezinsvriende-

lijke initiatieven voor alle gemeenten

• Landelijke Buitenspeeldag op 9 juni 2010, samen met 

Nickelodeon, Veilig Verkeer Nederland, Jantje Beton, 

Scouting Nederland en de Vereniging Sport en Ge-

meenten

• Ondersteuning via de websites www.vng.nl en 

 www.childfriendlycities.nl
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Factsheet Onderwijs

Stand van zaken
Het initiatief tot Brede Scholen ligt vaak bij gemeenten 

waarbij gemeenten autonoom zijn in hun ambities. Het 

rijk ondersteunt lokale initiatieven met een bescheiden 

budget voor kennisuitwisseling (onder andere het steun-

punt Brede School) en incidenteel met subsidieregelingen. 

Van structurele financiering is geen sprake. Om het makke-

lijker te maken buitenschoolse activiteiten te organiseren 

en de verbinding tussen school en sportieve en culturele 

activiteiten te faciliteren zijn de combinatiefuncties 

bedacht. Met de Impulsmaatregel Brede School, Sport en 

Cultuur co-financiert het rijk gemeenten. De deelnemende 

gemeenten hebben een verklaring getekend waarin het 

aantal te realiseren combinatiebanen is benoemd.

Ontwikkelingen
Kinderopvang is geregeld in de Wet kinderopvang. Het 

peuterspeelzaalwerk is een door de lokale overheid gesub-

sidieerde sector, ondergebracht in de Wmo. De Voor- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE) is verankerd in de Wet op 

het primair onderwijs.

Veel peuterspeelzalen hebben een VVE-programma voor 

kinderen met het risico op taalachterstand bij hun start 

op de basisschool. De laatste jaren voert ook een beperkt 

aantal kinderdagverblijven een VVE programma uit. De 

VNG heeft in een convenant met staatssecretaris Dijksma 

(Onderwijs) afgesproken gemeenten te stimuleren voor 

100% van de doelgroepkinderen een aanbod voorschoolse 

educatie van voldoende kwaliteit te realiseren.

Aanvankelijk had het kabinet het voornemen de peuter-

speelzalen en kinderopvang volledig te harmoniseren. 

Omdat het rijksbudget daarvoor niet toereikend is, heeft 

het kabinet zich beperkt tot deze eerste stap.

Wetsvoorstellen OKE
De Tweede Kamer heeft onlangs de zogenaamde wets-

voorstellen OKE (OntwikkelingsKansen en Educatie) aan-

genomen. De doelen van de wetsvoorstellen zijn:

• Wettelijke kwaliteitsregels voor peuterspeelzalen en 

voorschoolse educatie.

• Een inspanningsverplichting voor de zorg voor een 

aanbod voorschoolse educatie voor alle kinderen die 

het nodig hebben.

• Wettelijke regels voor de hoogte van de ouderbijdrage 

van voorschoolse educatie.

• Een opdracht aan gemeenten om met schoolbesturen, 

kinderopvang, peuterzalen tot resultaatafspraken te 

komen over bereik, toeleiding en kwaliteit van de voor- 

en vroegschoolse educatie. De gemeente heeft een 

beperkte ‘doorzettingsmacht’ gekregen.



De bepalingen van de wetsvoorstellen OKE worden opge-

nomen in de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeel-

zalen, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het 

Onderwijstoezicht. Het rijk heeft per 1 januari 2010 € 35 

miljoen in het gemeentefonds gestort voor de verbetering 

van de kwaliteit van peuterspeelzalen. 

Vanaf 2009 zijn voor gemeenten die een uitkering krijgen 

voor onderwijsachterstandenbeleid extra middelen toege-

voegd voor de verlaging van ouderbijdrage voor doel-

groepkinderen die voorschoolse educatie krijgen. De rijks-

middelen voor voorschoolse educatie zouden aanvankelijk 

vanaf 2011 in het gemeentefonds worden gestort. De 

Tweede Kamer heeft echter via een amendement geregeld 

dat deze middelen nog voor 4 jaar geoormerkt blijven. 

Zorg Advies Teams
Een Zorg Advies Team is een multidisciplinair team waarin 

instellingen die zorg en ondersteuning bieden aan jeug-

digen en hun opvoeders, aansluiten bij de zorg die door 

scholen wordt geboden. Het gaat om een casusoverleg, 

waarin leerlingen besproken worden bij wie de proble-

matiek niet slechts onderwijs gerelateerd is. Dit kabinet 

is voornemens om per 2011 in de sectorwetten van het 

onderwijs vast te leggen dat scholen (WPO, WEC, WVO 

en WEB) verplicht zijn problemen te signaleren, samen te 

werken en mee te werken bij het maken van afspraken 

met gemeentelijke partijen en de aanbieder van Jeugd-

zorg. Als minimale partners worden in de conceptwet de 

jeugdgezondheidszorg, het (school) maatschappelijk werk 

en bureau jeugdzorg genoemd. In het VO komen daar de 

leerplicht en de politie bij. In de wet voor het Beroepson-

derwijs wordt daarnaast ook nog de GGZ genoemd. In de 

Concept Wetgeving van de Wet op de Jeugdzorg wordt 

een minimale link tussen onderwijs en CJG genoemd. In 

een AMvB (onder de Wet op de Jeugdzorg) die in voor-

bereiding is, worden de partijen die deel zouden moe-

ten uitmaken van de zorg in en om de school bij namen 

genoemd. 

Passend Onderwijs: de gevolgen voor school-
gebouwen en leerlingenvervoer
Het kabinet wil vanaf 2012 Passend Onderwijs in wetge-

ving vastleggen. Passend Onderwijs verplicht scholen om 

ieder kind een passend aanbod aan onderwijs(zorg) te 

geven. Dat aanbod moet zo dicht mogelijk bij huis vorm 

krijgen. Als een school zelf geen Passend Onderwijs kan 

bieden, moet de school partners zoeken om dat aanbod 

samen te regelen. Waarschijnlijk krijgen basisscholen en 

scholen voor voortgezet onderwijs een zorgplicht voor de 

opvang van alle leerlingen. Het ‘opnemen’ van leerlingen 

die extra zorg en ondersteuning nodig hebben, kan bete-

kenen dat de schoolgebouwen moeten worden aangepast. 

Ook de gevolgen voor het leerlingenvervoer zijn nog on-

duidelijk. Als blijkt dat bouwkundige aanpassingen nood-

zakelijk zijn, vindt de VNG dat de kosten voor rekening van 

het schoolbestuur komen, tenzij het rijk de gemeenten ex-

tra geld beschikbaar stelt. Voor het leerlingenvervoer blijft 

vooralsnog het criterium van de dichtstbijzijnde toeganke-

lijke school gelden. In de regio’s waar de ‘veldinitiatieven’ 

en experimenten met Passend Onderwijs gaande zijn – ‘de 

koplopers’ – kan de school die voor de desbetreffende leer-

ling wordt geadviseerd als dichtstbijzijnde toegankelijke 

worden beschouwd. Buiten deze regio’s is de huidige wet- 

en regelgeving van kracht, mét de vereisten voor indicatie 

door de betrokken commissies. 

Inzet gemeenten
Het kabinet zet zich samen met gemeenten en het onder-

wijs extra in voor het bestrijden van het voortijdig school-

verlaten. In 2006 zijn convenanten gesloten die het aantal 

voortijdige schoolverlaters met 40% moeten terugbrengen. 

Het geld hiervoor gaat naar de schoolbesturen. De conve-

nanten lopen per 2012 af. Op dit moment loopt de daling 

in de pas met het doel het aantal nieuwe uitvallers in 2012 

terug te dringen tot maximaal 35.000. 

Vanaf 2010 gaat er € 21,7 miljoen naar de 35 grote ge-

meenten ten behoeve van de groep potentiële voortijdige 

schoolverlaters met een meervoudige problematiek. Van 

gemeenten wordt verwacht dat zij hun zorg- en hulpaan-

bod inzetten om deze groep op een traject te zetten dat 

leidt tot arbeidsmarktparticipatie dan wel een startkwa-

lificatie. Voor het onderwijs zijn hiertoe de zogenaamde 

Plusvoorzieningen in het leven geroepen. Scholen konden, 

met goedkeuring van de gemeenten, voor 1 maart 2010 

een aanvraag indienen om zo’n voorziening in het leven te 

roepen. Het rijk heeft voor twee jaar in totaal € 60 miljoen 

hiervoor beschikbaar gesteld. De VNG vindt dat gemeen-

ten meer mogelijkheden moeten krijgen opdat zij ieder 

kind breed toegankelijke voorschoolse voorzieningen met 

een pedagogisch hoogwaardig aanbod kunnen bieden. De 

VNG heeft de Tweede Kamer hiertoe een petitie aangebo-

den. 

Ons aanbod
• De VNG publiceert binnenkort een brochure over ont-

wikkelingen in het jeugd- en onderwijsbeleid. De hand-

reiking is bestemd voor nieuwe wethouders en komt tot 

stand in samenwerking met onder meer de ministeries 

van OCW en Jeugd en Gezin.

• De VNG heeft een breed ondersteuningstraject harmo-

nisatie voorschoolse voorzieningen.

 Zie: www.vng.nl/eCache/DEF/89/477.html
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Factsheet Integratie

Stand van zaken
Onder de wet- regelgeving en maatregelen die speci-

fiek op Nieuwe Nederlanders van toepassing zijn, vallen 

regelingen geënt op het voorkomen van belemmeringen 

voor migranten en het bevorderen van integratie, binding 

en samenhang in de lokale samenleving. In de factsheets 

Regionaal arbeidsmarktbeleid, Wmo, Wet Inburgering 

en WWB vindt u informatie over de wet- en regelgeving 

en maatregelen voor zowel Nederlanders als Nieuwe 

Nederlanders met een grote afstand tot arbeidsmarkt en 

maatschappelijke participatie. De wet- en regelgeving om 

op lokaal niveau bij te dragen aan een betere integratie 

en acceptatie van Nieuwe Nederlanders betreffen:

• De naturalisatieceremonie. Het invoeren van een lan-

delijke Naturalisatieceremonie op 15 december en het 

afleggen van de Verklaring van Verbondenheid.

• De Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen 

(ADV). De Wet ADV is ingevoerd op 28 januari 2010 

en verplicht gemeenten om burgers laagdrempelig 

toegang te verlenen om een klacht in te dienen bij een 

ADV. De VNG-handreiking ‘Iedereen is gelijk: handrei-

king voor lokale aanpak van discriminatie’ bevat een 

stappenplan voor gemeenten.

• De diversiteit binnen gemeenten en de steeds vaker 

ontstane noodzaak samen te werken met religieuze, 

niet-religieuze en levensbeschouwelijke organisaties 

hebben geleid tot de VNG-handreiking ‘Tweeluik: reli-

gie en publiek domein: handvatten voor gemeenten’. 

De handreiking helpt gemeenten bij het beantwoor-

den van praktische vragen.

• Het landelijk initiatief ‘In Vrijheid Verbonden’, het 

gedachtegoed dat de basis vormt bij het zoeken naar 

evenwicht tussen respect voor verscheidenheid en ei-

gen overtuiging zal ook in gemeenten wortel schieten. 

• Radicalisering en polarisatie: dit jaar komt een VNG-

visie op het signaleren en de lokale aanpak van polari-

satie en radicalisering.

• Asielbeleid regelt de toegang en verblijf van migran-

ten tot Nederland. Meer informatie hierover in de 

factsheet Asielbeleid

• Voor de specifieke aanpak van de problematiek van 

de doelgroepen Antillianen, Marokkanen en Roma 

heeft het rijk afspraken gemaakt met gemeenten waar 

bij deze jongeren sprake is van hoge werkloosheid, 

schooluitval, criminaliteit en overlast.

Ontwikkelingen en Inzet gemeenten
Integrale benadering

Het sociale zekerheidsstelsel heeft verschillende regelin-

gen voor min of meer dezelfde doelgroepen. Dat leidt tot 



veel procesdrukte, een onheldere taakverdeling en geor-

ganiseerd wantrouwen aan de kant van de verantwoor-

delijke organisaties en tot onduidelijkheid en onbegrip bij 

burgers. 

Discriminatie

Politieke aandacht wordt gevraagd voor thema’s als dis-

criminatie en uitsluiting. Discriminatie is een gedragsvorm 

die niet past bij een beschaafde samenleving.

Polarisatie en radicalisering

Aan de ene kant staan burgers en partijen die maatschap-

pelijke pluriformiteit en een heterogene cultuur accepte-

ren. Aan de andere kant staan burgers en partijen die daar 

grote moeite mee hebben en die voorstander zijn van een 

homogene nationale cultuur. Dagelijks worden gemeenten 

geconfronteerd met de vraag segregatie te accepteren of 

te werken aan binding en gemeenschapszin. Polarisatie en 

radicalisering zijn punten van zorg.

Antillianen

De afspraken uit 2006, vastgelegd in de bestuurlijke ar-

rangementen met de 26 Antillianengemeenten, worden 

voorgezet tot 2013. 

Roma

De samenwerking tussen rijk en gemeenten op het gebied 

van de Roma ging in 2008 van start. De VNG heeft in 

2009 het Platform Roma-gemeenten opgericht, waarin 

gemeenten op bestuurlijk en ambtelijk niveau ervaring en 

expertise met elkaar kunnen delen. De VNG is de coördina-

tor van het platform. 

Marokkanen

De afspraken tussen het rijk en 22 Marokkanengemeenten 

zijn in 2010 vastgelegd. Deze betreffen onder meer het 

intensiveren van de bestaande gemeentelijke aanpak en 

het inzetten van straatcoaches en huisbezoeken. 

Inzet gemeenten
• Participatie. Investeer in de integrale aanpak van de 

regelingen waardoor participatie van burgers hoog op 

de agenda komt te staan. Voor wat betreft de Nieuwe 

Nederlanders komt de nieuwe benadering neer op 

investeren in samenwerking met maatschappelijke 

organisaties, groepen en ketenpartners.

• Discriminatie. Werk samen met andere organisaties, 

groepen en bedrijfsleven. De VNG beveelt deelname 

aan het Regionaal Discriminatie Overleg (RDO - een 

speciaal overleg tussen de discriminatieofficier, politie 

en ADV) aan.

• Polarisatie/radicalisering. Het zal niet meer alleen gaan 

om regels, logica en ratio maar duidelijk ook om inle-

vingsvermogen en sociabiliteit. Dat vraagt om nieuw 

leiderschap: intuïtie en empathie, kunnen omgaan met 

gevoeligheden. 

• Antillianen. De opdracht is de aanpak in 2013 te heb-

ben afgebouwd naar reguliere instellingen.

• Roma. Gemeenten hebben van het rijk geld gekregen 

om de schoolgang van Roma-meisjes te bevorderen en 

het Platform verder te verstevigen. Daartoe moeten 

gemeenten een plan van aanpak indienen. 

• Marokkanen. Op basis van de plannen van aanpak met 

de financiële middelen van het rijk inzetten op straat-

coaches en gezinscoaches. 

Tot slot
Gemeenten die de problematiek met bovenstaande doel-

groepen ondervinden maar niet onder specifiek beleid 

vallen, kunnen dit doorgeven aan de VNG. Wij melden dit 

aan het rijk.

Aanbod VNG
• De VNG ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van 

de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen 

en het opzetten van de aanpak.

• De VNG bevordert de samenwerking bij de praktische 

invulling op terreinen als diversiteitbeleid, de Wmo, 

inburgering en integratie.

• De VNG participeert in de bestuurlijk en ambtelijk 

overleggen van de 26 Antillianengemeenten en de 22 

Marokkanengemeenten en ondersteunt de gemeenten.

• De VNG heeft het Platform Roma-gemeenten opgericht 

en organiseert bestuurlijk en ambtelijke overleggen om 

de gemeenten te ondersteunen.

• Voor de gedachtevorming en het uitwisselen van good 

practices op gebied van integratie en antidiscriminatie 

zijn twee VNG-ambassadeursnetwerken van bestuur-

ders actief. De VNG organiseert en coördineert deze 

netwerken.

• De VNG ontwikkelt een visiedocument aanpak pola-

risatie en radicalisering en zal ondersteuning gaan 

verlenen aan gemeenten bij de implementatie van deze 

visie.

• De VNG ondersteunt de ontmoetingsdoelstelling naar 

gemeenten van het initiatief ‘In Vrijheid verbonden’ en 

plaatst good practices op www.vng.nl

• De handreikingen ‘Iedereen is gelijk: handreiking voor 

lokale aanpak van discriminatie’ en ‘Tweeluik: religie en 

publiek domein: handvatten voor gemeenten’ vindt u 

op www.vng.nl > beleidsveld Sociale zaken, integratie 

en zorg > Integratie en asiel. 
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Factsheet Inburgering 

Stand van zaken
De Wet Inburgering geeft gemeenten een belangrijke 

verantwoordelijkheid in het aanbieden van een inbur-

geringsvoorziening aan potentiële inburgeraars. Een 

inburgeringsvoorziening wordt succesvol afgerond met 

een inburgeringsexamen, met de onderdelen Kennis Ne-

derlandse Samenleving, Toets Gesproken Nederlands en 

Elektronisch Praktijkexamen. 

Sommige mensen hebben een plicht tot inburgeren, om-

dat ze het Nederlanderschap nog niet bezitten en niet uit 

de EU komen. Anderen hebben die plicht niet, maar voor 

hen zou het wel nuttig zijn om een inburgeringscursus te 

volgen. Dat zijn de zogenoemde vrijwillige inburgeraars. 

In het Deltaplan Inburgering formuleerde het kabinet 

Balkenende-IV duidelijke ambities op het gebied van 

inburgering. Het doel van 60.000 inburgeraars per jaar in 

de periode 2008-2011 is tot nog toe niet gehaald. Omdat 

de meeste verplichte inburgeraars al een traject volgen 

of een handhaving is afgegeven (inburgeraars geven 

aan zich zelf voor te bereiden op het examen), komt de 

gemeente in toenemende mate toe aan de vrijwillige 

inburgeraars. 

Het kost gemeenten veel inspanningen vrijwillige inbur-

geraars te bereiken en aan te zetten tot participatie. Het 

wordt in 2010 en 2011 de voornaamste uitdaging om 

deze groep te bereiken en een traject met hen te starten. 

Een van de uitdagingen voor gemeenten is omvang en 

wensen van deze doelgroep beter in zicht te krijgen. 

De Wet Inburgering is na 2007 al een keer grondig gewij-

zigd. Een tweede wijziging ging 1 januari 2010 in. Voor 

deze kabinetsperiode zijn geen grote wijzigingen meer te 

verwachten. Op dit moment kijkt de minister of ook EU-

onderdanen verplicht kunnen worden om in te burgeren. 

Die plicht geldt tot op heden niet. 

Ontwikkelingen
De tweede tranche wijzigingen van de Wet Inburgering 

ging 1 januari 2010 in. Hierin is het Persoonlijk Inburge-

rings Budget (PIB) wettelijk verankerd. Met zo’n budget 

kan een inburgeraar een op maat gesneden programma 

in een trajectplan aan zijn gemeente voorleggen. In 

2009 is de pilot voor het PIB afgerond en komt de kennis 

beschikbaar voor andere gemeenten, zodat ook zij dit op 

kunnen pakken.

• De invoering van integrale dienstverlening op de 

werkpleinen betekent dat allerlei gemeentelijke loket-



ten op één locatie aanwezig zijn. Dat biedt de moge-

lijkheid om inburgering daar óók onder te brengen.

• In 2010 stelt de minister extra geld beschikbaar om de 

werving van inburgeraars via de werkpleinen op gro-

tere schaal vorm te geven. 

• Op de dertig plusvestigingen komt voor negen maan-

den een accountmanager die het inburgeren op de 

werkvloer in die regio moet coördineren. Verder is er 

extra geld voor instapcursussen, laagdrempelige en 

kortdurende cursussen voor de groep die nooit onder-

wijs heeft genoten. Zo kunnen zij kennismaken met het 

inburgeringsonderwijs. 

Inzet gemeenten
Met het oog op de invoering van het Participatiebudget 

is het belangrijk dat u als gemeente inburgering onder-

brengt in een bredere participatievisie. Op die manier 

denkt u meer vanuit de burger en minder vanuit de 

mogelijkheden die de individuele wetten Wet Werk en 

Bijstand, Wet Inburgering en Wet Educatie Beroepsonder-

wijs bieden. De inzet van de gemeente bepaalt uiteindelijk 

of inburgering een apart vraagstuk blijft óf dat beleid 

en organisatie zó vorm krijgen, dat zij bijdragen aan de 

algehele participatie. 

Bij inburgering kunt u het belang van participatie vertalen 

in het aanbieden van duale trajecten. Dat zijn combina-

ties van een inburgeringstraject met werk, re-integratie, 

beroepsonderwijs, vrijwilligerswerk, opvoedingsondersteu-

ning en ondernemerschap. Geef als gemeente prioriteit 

aan de mogelijkheden tot inburgering op de werkvloer 

bij uw benadering van werkgevers. Op de werkvloer is de 

duale component namelijk bij uitstek aanwezig. 

Via een goede intake moeten gemeenten vaststellen wat 

de potentie is van een inburgeraar en welk traject bij 

diegene past. Bij hoger opgeleide, initiatiefrijke inbur-

geraars past een PIB. Inburgeraars die zich richten op de 

arbeidsmarkt kunt u een traject aanbieden, dat na het 

behalen van het examen (A2-taalniveau) opleidt tot B1. 

Creativiteit van gemeenten is belangrijk bij het benaderen 

van inburgeraars. Bedenk van te voren welke strategieën 

geschikt zijn. 

Welke mogelijkheden zijn er zoal?
• gerichte wervingscampagnes in de stad

• benadering via migrantenorganisaties

• geïntegreerde intake op wijkniveau of op het Werk-

plein waardoor iedereen met een taalprobleem in het 

kader van de WI of WEB hulp krijgt

• inzet van herkenbare ambassadeurs uit de eigen ge-

meenschap

• gebruik de netwerken van inburgeraars, die al een 

traject zijn gestart 

• benader ouders voor voor- en vroegschoolse educatie 

van hun kinderen en wijs hen op educatiemogelijkhe-

den voor hen zelf. 

Aanbod VNG
• De VNG heeft een aantal speerpunten in haar lobby 

rond inburgering. We zetten ons in voor erkenning 

van laagdrempelige participatievoorzieningen met een 

inburgeringscomponent, omdat niet voor iedereen een 

examen haalbaar is. Ook willen wij voortzetting van 

marktwerking in het inburgeringsonderwijs, kinder-

opvang voor vrijwillige inburgeraars en een bredere 

toepassing van het PIB. 

• De VNG wil af van de beheerszucht vanuit het rijk, zoals 

die blijkt uit de serie outputverdeelmaatstaven. De 

VNG komt in mei 2010 met een notitie, met daarin de 

gemeentelijke visie op de toekomst van inburgering. In 

onze visie is een inburgeringstraject minder een voor-

bereiding op het examen, maar meer een aanzet om de 

participatie te vergroten. De VNG-beleidsmedewerker 

inburgering is hierover bereikbaar via 070 - 373 8020. 

• U vindt meer informatie op www.vng.nl > Beleidsvel-

den > Sociale zaken, integratie en zorg > Integratie > 

Inburgering.

• Op onze website vindt u onder ‘Praktijkvoorbeelden’ 

tal van notities en voorbeelden uit andere gemeenten, 

bijvoorbeeld van wervingscampagnes voor inburge-

raars. Ook de website www.handreikinginburgeringge-

meenten.nl van VROM biedt u veel informatie.
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Factsheet Asielbeleid

Stand van zaken 

In mei 2007 sloot de staatssecretaris van Justitie met de 

VNG een bestuursakkoord over het vreemdelingenbeleid. 

Daarin zijn afspraken gemaakt over:

• Pardonregeling (Regeling afwikkeling oude Vreemde-

lingenwet)

• Inburgering en huisvesting van mensen die voor het 

pardon in aanmerking kwamen

• Consistente uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 

door VNG en Justitie

• Beëindiging van noodopvang door gemeenten

De pardonregeling is inmiddels beëindigd. Samen met 

andere partners hebben gemeenten een forse inspanning 

gepleegd om de pardonregeling goed uit te voeren. 

Op dit moment is nieuwe wetgeving aan de orde, met als 

doel de asielprocedure te wijzigen. Doel daarvan is een 

zorgvuldige en meer effectieve asielprocedure. Daarbij 

hoort ook een effectiever terugkeerbeleid voor mensen, 

die niet in aanmerking komen voor asiel. Een betere asiel-

procedure (de voorkant van het proces) en een effectiever 

terugkeerbeleid (de achterkant van het proces) kunnen il-

legaliteit verder terugdringen. De verwachting is dat deze 

wetgeving in de zomer van 2010 van kracht wordt. 

Bestrijding illegaliteit
Naast de nieuwe wetgeving komen er specifieke maatre-

gelen voor de kwetsbare groep alleenstaande minderja-

rige asielzoekers (AMV’s). Deze jongeren dreigen vaak in 

de illegaliteit te verdwijnen

In verband met de problematiek van de kwetsbare groep 

ex-AMV’s besloot het kabinet een experiment aan te gaan 

met 19 gemeenten. Gedurende anderhalf jaar kunnen ex-

AMV’s een traject volgen, dat erop is gericht illegaliteit te 

voorkomen. In dit project wordt gewerkt aan terugkeer 

óf er wordt alsnog vergunning verleend. Het project is op 

1 oktober 2009 gestart.  

Ter uitvoering van een motie Spekman-2 besloot het ka-

binet om (tijdelijk) te voorzien in opvang van mensen, die 

een procedure medische aanvraag hebben lopen. Onder 

bepaalde procedurele voorwaarden voorziet het rijk voor 

die categorie in opvang. 

Verder is er de motie Anker, die het kabinet oproept on-

derzoek te doen naar mogelijke opvang van categorieën 

asielzoekers, die rechtmatig in Nederland verblijven maar 

geen recht hebben op rijksopvang. 



Genoemde moties en de uitvoering daarvan zijn flanke-

rend aan de lopende wetgevingstrajecten. Zij hebben als 

doel illegaliteit zoveel mogelijk te voorkomen. 

Ontwikkelingen
Het aantal asielverzoeken is relatief onvoorspelbaar. Het 

beroep op asiel is moeilijk te plannen. In 2000 deden nog 

40.000 mensen per jaar in Nederland een verzoek. In 2007 

nam dit af tot 7.400. In 2008 verdubbelde het aantal aan-

vragen bijna tot ruim 13.000. Voor het COA, dat voorziet 

in opvang van asielzoekers, is dat soms lastig plannen. Het 

COA heeft in bijna 60 gemeenten opvanglocaties. Zij ziet 

zich soms op korte termijn genoodzaakt opvanglocaties 

te organiseren, met daarbij vaak allerlei maatschappelijke 

discussies op lokaal niveau. VNG en COA zijn het er be-

stuurlijk over eens, dat er voor de langere termijn afspra-

ken komen over de manier, waarop het COA in gemeenten 

locaties start en beëindigt.

Inzet gemeenten
Gemeenten hebben op het asieldossier belang bij:

• Geen confrontatie met de rafelranden van het rijksbe-

leid zoals illegaliteit, opvang van mensen die op straat 

leven en daarmee samenhangende problemen op het 

terrein van openbare orde en veiligheid 

• Een zo sluitend mogelijke aanpak binnen de asielketen 

• Het maken van verbindingen tussen integratie, inbur-

gering en werk. 

 

Gemeenten committeerden zich in het bestuursakkoord 

van 2007 aan afspraken over beëindiging van noodop-

vang. Het aantal plaatsen noodopvang is inmiddels fors 

gedaald. Afspraak met het rijk is om per 1 januari 2010 de 

noodopvang beëindigd te hebben. Het rijksbeleid is nog 

steeds onvoldoende sluitend. Dit betekent dat gemeenten 

in de praktijk nog steeds te maken hebben met de nega-

tieve maatschappelijke consequenties daarvan. Dit is voort-

durend onderwerp van overleg tussen VNG en Justitie. 

Aanbod VNG
De VNG speelde een belangrijke rol bij totstandkoming en 

uitvoering van de pardonregeling. Samen met landelijke 

en lokale ketenpartners hebben gemeenten dit voort-

varend opgepakt. Tijdens de uitvoering van de regeling 

vonden er verschillende bijeenkomsten in het land plaats. 

Bij de kabinetsvoorstellen voor een aangepaste asielproce-

dure is het standpunt van de VNG: 

• De VNG wil een passende uitwerking en uitvoering van 

het bestuursakkoord uit mei 2007. 

• Wij wensen een gezamenlijke inspanning, die recht 

doet aan het akkoord en de daarin neergelegde inten-

ties. 

• Dit is onze voorwaarde om de gemaakte afspraken te 

realiseren. Van belang is of de voorstellen bijdragen 

aan oplossingen om illegaliteit tegen te gaan. 

De VNG kan zich niet vinden in beperking van (rijks)

opvang aan (ex-)asielzoekers met rechtmatig verblijf in 

Nederland. De VNG denkt dat de illegaliteit daardoor 

onvoldoende vermindert. Ongewis blijft of de voorge-

stelde aanpassingen in de asielprocedure en de voorstellen 

rondom terugkeer voldoende voorkomen, dat mensen 

uiteindelijk toch op straat belanden. 

De VNG vindt dat het vreemdelingen- en asielbeleid een 

rijkszaak is. Maar wij blijven er op wijzen dat gemeenten 

in de praktijk het hoofd moeten bieden aan de negatieve 

maatschappelijke consequenties van dat beleid. Daarom 

zijn op lokaal niveau soms maatwerkoplossingen nodig, 

die onaanvaardbare maatschappelijke en openbare orde-

problemen binnen de perken houden. 

Wij vinden dat de discussie over het asielbeleid een be-

perkt beeld geeft van de werkelijkheid rondom migra-

tiestromen en globale verhoudingen. Daarom willen we 

asiel- en migratiebeleid niet los zien van elkaar. Het is 

goed om die twee thema’s in de verdere discussie met 

elkaar te verbinden. 

U vindt informatie over de activiteiten van de VNG op de 

site www.vng.nl, onder het beleidsveld ‘Sociale Zaken, 

Integratie en Zorg’. Onder de rubriek ‘Integratie’ staat in-

formatie over de pardonregeling en vreemdelingenzaken. 
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Stand van zaken 
De Europese Commissie heeft het jaar 2011 uitgeroepen 

tot Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. De Commissie 

ziet twee belangrijke voordelen aan vrijwilligerswerk:

• vrijwilligerswerk draagt bij aan de sociale samenhang 

in de samenleving. Door de resultaten die het werk 

behaalt én de solidariteitsbanden die het werk smeedt. 

• het werk komt de vrijwilligers zelf óók ten goede, 

doordat het hun vaardigheden en persoonlijke ontwik-

keling stimuleert. 

Nederland ondersteunt de doelstelling van het Euro-

pese jaar. We zien kansen om het vrijwilligersbeleid een 

flinke impuls te geven. Dat geldt voor het algemene 

vrijwilligersbeleid, maar ook voor specifieke projecten 

vanuit sport, onderwijs, jeugd & gezin en de civil society. 

Kortom, een impuls voor iedereen, die zich vrijwillig inzet 

voor zijn leefomgeving. 

De maatschappij en daarmee de burgerparticipatie zijn 

de laatste decennia flink veranderd. Dat is een uitdaging 

voor het vrijwilligerswerk. De sector moet zich aanpassen 

aan nieuwe typen van participatie, vaak gekenmerkt door 

een selectieve persoonlijke inzet op korte termijn. 

Lokaal kunnen gemeenten en organisaties hun 

beleid en hun infrastructuur moderniseren. Zo stel 

je meer mensen in staat vrijwilligerswerk te doen 

op verschillende manieren en in verschillende levensfasen: 

• ondersteun werkgevers om via vrijwilligerswerk 

nieuwe wegen te vinden. 

• betrek jongeren blijvend bij de maatschappelijke 

stage, die in 2011 wettelijk verplicht wordt. 

• ontsluit het potentieel van ouderen. Dit is hard nodig, 

gezien de vergrijzing. 

Het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk stimuleert 

een diepere dialoog en een betere uitwisseling van goede 

praktijken. Ook verbetert het Europese jaar de voorwaar-

den voor vrijwilligerswerk in gemeenten, Nederland en 

de Europese Unie. 

Doel? POEN! 
Het doel van het Europese Jaar is Promotie en Onder-

steuning voor vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet in de 

Europese Unie. Specifieke doelstellingen zijn:

• erkenning en versterking van de positie en kwaliteit 

van de vrijwilligersinzet.

• netwerken stimuleren de omgeving en bewustmaking.

De VNG staat positief tegenover het Europees Jaar van 

Vrijwilligers 2011. Het jaar past bij het Wmo-beleid dat 

Factsheet Vrijwilligersbeleid



Nederland op dit moment ontwikkelt op het gebied van 

vrijwilligerswerk, vanuit verschillende sectoren en met 

verschillende functies (jeugd, onderwijs, sport etc.). De 

VNG vindt dat promotie van vrijwilligerswerk en uitwisse-

ling van best practices positief bijdraagt aan de invoering 

en verbetering van het lokale beleid rond vrijwilligerswerk 

en vrijwillige inzet.

Ontwikkelingen
Voor het Europees Jaar van Vrijwilligerswerk 2011 komt 

er een ‘National Body’. Via een speciale website houden 

wij u daarvan op de hoogte. Deze site geeft antwoord op 

de vele vragen van gemeenten rondom vrijwillige inzet, 

vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage. Op deze site 

vindt u ook nieuwsberichten over het Europees jaar en 

good practices. 

Inzet gemeenten 
Wat kunnen gemeenten nu al doen?

Denk nú al na over hoe uw gemeente het Europees jaar 

wil vieren. Benoem hiervoor in ieder geval een contact-

persoon. Voor deze contactpersonen organiseren wij een 

brainstormbijeenkomst. 

Richt nu al een lokaal comité Europees jaar 2011 op, om 

samen ideeën te bedenken en uit te voeren. Sluit u aan bij 

het actieaanbod dat de VNG gaat uitvoeren of coördine-

ren. Zorg ervoor dat alle vrijwilligers verzekerd zijn en een 

goede match hebben met deskundigheidsbevordering. 

Koppel betrokken burgers zo goed mogelijk aan de activi-

teiten van en voor uw gemeente. 

Aanbod VNG
Via www.vng.nl/vrijwilligers krijgen gemeenten antwoord 

op vragen op het gebied van vrijwilligerswerk, vrijwillige 

inzet, verzekeringen en maatschappelijke stages. Via deze 

site communiceren wij over het Europees jaar en de good 

practices. 

De VNG ontwikkelt op dit moment een webbased tv-

programma en promotiecampagne voor 2011. Hiervoor 

vragen wij subsidie aan. Zodra hierover duidelijkheid is 

(medio 2010), communiceren wij daar direct over en vra-

gen wij u om mee te doen.

In 2010 versturen wij een aantal nieuwsbrieven om u van 

actueel nieuws op de hoogte te houden.
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Factsheet Ruimtelijke ordening 

Stand van zaken
Elke gemeente moet beschikken over een structuurvisie, 

waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt. Zo’n 

structuurvisie toont aan dat het ruimtelijk beleid – op 

termijn – uitvoerbaar is. Een gemeente moet voor het 

hele gemeentelijk grondgebied één of meer integrale 

structuurvisies vaststellen. Voor aspecten als natuur, volks-

huisvesting, recreatie kunt u afzonderlijke visies maken. 

Structuurvisies zijn flexibele en doelmatige instrumenten: 

• De gemeenteraad stelt de structuurvisie vast en be-

paalt in belangrijke mate zelf de procedure. 

• Structuurvisies zijn een belangrijk vertrekpunt voor 

concrete ruimtelijke beslissingen en de inzet van be-

stuurlijke uitvoeringsinstrumenten. 

• Een structuurvisie is een externe gedragslijn richting 

burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

andere overheden.

Gemeenteraden zijn verplicht om voor zowel het bui-

tengebied, als voor gebieden binnen de bebouwde kom 

bestemmingsplannen vast te stellen. In gebieden waar 

nauwelijks ruimtelijke ontwikkeling is, kan de raad kiezen 

voor een beheersverordening, in plaats van een bestem-

mingsplan.

Gemeentelijke structuurvisies zijn dus een belangrijk 

uitgangspunt bij het maken van bestemmingsplannen. 

Naast gemeentelijke structuurvisies zijn er ook provinciale 

en nationale structuurvisies. Deze hebben specifiek be-

trekking op het provinciaal en nationaal belang. Hoewel 

van deze structuurvisies geen bindende werking uitgaat, 

moet u er wel rekening mee houden. Als er ruimtelijke 

provinciale verordeningen of ruimtelijke algemene 

maatregelen van bestuur gelden, is er geen afwegings-

ruimte. In dat geval moet u die regels bij het opstellen 

van bestemmingsplannen precies in acht nemen en moet 

u de bestemmingsplannen binnen een bepaalde termijn 

aanpassen. 

 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen speelt de eco-

nomische uitvoerbaarheid ervan een belangrijke rol:  

• Als de betreffende grond geen gemeentelijk eigen-

dom is, moet de gemeenteraad gelijktijdig met het 

bestemmingsplan een exploitatieplan vaststellen. 

• Dit geldt niet wanneer de particuliere ontwikkelaar 

een overeenkomst met de gemeente heeft. Die over-

eenkomst gaat over verrekening van de kosten van de 

inrichting van de openbare ruimte en – zo nodig – af-

spraken over concrete eisen, waaraan de locatie moet 

voldoen. 



Ontwikkelingen
De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) is in 2008 fun-

damenteel herzien. Vandaar dat er overgangsrecht van 

toepassing is in een aantal situaties én dat betekenis en 

reikwijdte van nieuwe instrumenten nog niet uitgekristal-

liseerd zijn. De Wro koppelt de inzet van de ruimtelijke 

instrumenten vaak aan het nationaal, provinciaal en 

gemeentelijk belang. Aangezien de wet niet bepaalt welke 

belangen dat zijn, is daar momenteel in de bestuurlijke 

praktijk veel discussie over. De structuurvisies op de drie be-

stuurlijke niveaus zijn daarvoor een belangrijke indicator. 

AMvB Ruimte

Momenteel is er een ontwerp-algemene maatregel van be-

stuur Ruimte (AMvB Ruimte). Wat houdt de AMvB Ruimte 

in? 

• De AMvB bevat regels waaraan bestemmingsplannen 

van gemeenten moeten voldoen. Die regels gaan over 

de bundeling van verstedelijking, locaties van economi-

sche activiteiten, de groene ruimte en het water.

• De AMvB Ruimte bevat een opdracht aan provincies, 

om bepaalde ruimtelijke belangen in een provinciale 

ruimtelijke verordening verder uit werken. 

Gemeenten moeten hun bestemmingsplannen binnen vijf 

jaar aanpassen. Verouderde bestemmingsplannen moeten 

uiterlijk op 1 juli 2013 zijn aangepast. Overigens gelden 

er al in verschillende provincies ruimtelijke provinciale 

verordeningen, waarmee bestemmingsplannen binnen een 

bepaalde termijn in overeenstemming moeten zijn. 

 Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan tien jaar. 

Dit betekent niet dat bestemmingsplannen na tien jaar 

niet meer gelden, maar wél dat u voor dat plan geen leges 

meer kunt vorderen. Deze sanctie is nieuw in de Wro. Voor 

verouderde bestemmingsplannen is uitstel verleend tot 1 

juli 2013. Ten slotte moeten gemeenten vanaf 1 januari 2010 

ruimtelijke plannen digitaal maken, vaststellen en beschik-

baar stellen. Na die datum kunt u ruimtelijke plannen alléén 

rechtsgeldig vaststellen, als zij voldoen aan de digitale 

vereisten van de Wro. 

Inzet gemeenten
Het is van belang om te bezien of de gemeentelijke struc-

tuurvisie nog in overeenstemming is met het gewenste 

ruimtelijk lokaal beleid. Of is aanpassing gewenst in verband 

met (nieuw) beleid van rijk, provincie of regio? De struc-

tuurvisie is immers een ‘levend document’. Het gaat om 

ontwikkelingslijnen. Het is een voortdurend proces van 

informatie-uitwisseling, afstemming, prioritering en bijstel-

ling. Wendbaarheid van structuurvisie is essentieel voor 

ontwikkelingsplanologie. 

Het is noodzakelijk dat de gemeente beschikt over een up-

to-date actualiseringsprogramma bestemmingsplannen. Dit 

is nodig vanwege de – telkens nieuwe – verplichtingen tot 

het vaststellen/herzien van bestemmingsplannen. 

Naast regels over bouwen en gebruiken kunt u voortaan 

ook andersoortige regels in het bestemmingsplan opnemen

• Het is mogelijk om percentages van woningbouwcatego-

rieën (sociale huur, sociale koop en particulier opdracht-

geverschap) in de bestemmingsplanregels op te nemen. 

In exploitatieplannen kunt u daar weer specifieke 

locatie-eisen aan verbinden. 

• Daarnaast kunt u regels over sloop, branchering van 

detailhandel en soorten van horecabedrijven in het 

bestemmingsplan opnemen. Overigens moet u waken 

voor te gedetailleerde bestemmingsplannen die latere 

gewenste ruimtelijke ontwikkelingen misschien frustre-

ren.

Gezien de verplichte digitalisering is het aan te bevelen 

verder te gaan dan het voorgeschreven wettelijk minimum. 

Het is van belang om de ruimtelijke informatie en dienstver-

lening op een hoogwaardig digitaal niveau te brengen en te 

houden. Dat betekent dat gemeenten investeren in goede 

software, aanpassing van de werkprocessen op het gemeen-

tehuis en goed beheer van digitale ruimtelijke plannen. In 

de Wro en aanverwante regelgeving gelden verschillende 

termijnen voor het nemen van besluiten. Als binnen de ter-

mijn niet tijdig wordt beslist, kunnen daar vervelende con-

sequenties uit voortvloeien. Zoals van rechtswege verleende 

vergunningen en het betalen van dwangsommen. In de 

gevallen waarin de beslissingsbevoegdheid bij de gemeente-

raad ligt, is het raadzaam om het aantal raadsvergaderingen 

evenals de interne besluitvormingsprocedure te herzien. 

Gelet op het complexe karakter van het omgevingsrecht is 

het van groot belang om het kennisniveau van de gemeen-

teambtenaren op peil te brengen en te houden. Gemeente-

lijke samenwerking is in dat verband een optie.

Aanbod vanuit de VNG
Op www.vng.nl > beleidsvelden > ruimte > Wro vindt u prak-

tijkvoorbeelden van structuurvisies. Ook vindt u daar de

handreiking beheersverordening. Najaar 2010 publiceert 

de VNG een modelbeheersverordening. Op het gebied van 

grondexploitatie is een brochure beschikbaar

die wij samen met VROM hebben opgesteld. Deze vindt u op 

www.vng.nl > beleidsvelden > ruimte > grondbeleid.

Najaar 2010 verschijnt een publicatie met voorbeeldexploita-

tieplannen. Via www.romnetwerk.nl kunt u deelnemen aan 

het gemeentelijke netwerk ruimtelijke ordening en milieu.

Ten slotte worden het stappenplan en de handleiding 

coordinatieregeling voor de versnelling van lokale projecten 

met nationale betekenis onder de Crisis en herstelwet  in het 

najaar van 2010 gepubliceerd.
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Factsheet Omgevingsvergunning / 
Wabo

Stand van zaken
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

wordt op 1 juli 2010 van kracht. Deze wet brengt circa 25 

regelingen samen (vergunningen, ontheffingen en an-

dere toestemmingsvereisten). Het gaat hierbij om bouw-, 

milieu-, natuur- en monumentenvergunningen, die op-

gaan in één vergunning. Dit is de omgevingsvergunning. 

Burgers en ondernemers hebben dan met nog maar met 

één loket, één beschikking en één procedure te maken. 

De omgevingsvergunning moet leiden tot:

• minder administratieve lasten voor bedrijven, burgers 

en gemeenten

• betere dienstverlening aan bedrijven en burgers

• kortere procedures en het voorkomen van tegenstrij-

dige voorschriften.

De Wabo is onderdeel van de modernisering van de 

VROM-regelgeving, waarmee het ministerie het aantal 

wetten en regels flink wil verminderen en verbeteren. 

Via het Omgevingsloket Online kunnen vergunningen 

digitaal aangevraagd en behandeld worden. Deze ICT-

toepassing is een van de voorbeeldprojecten van het 

Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en 

e-overheid (NUP).

Het NUP is een gezamenlijk initiatief van Rijk, IPO, VNG 

en de Unie van Waterschappen. Met dit  programma wil-

len we de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbe-

teren en de geplande administratieve lastenverlichting 

door de inzet van ICT-oplossingen bereiken. Het uitvoe-

ringsprogramma richt zich vooral op die dienstverlening, 

waarbij meer dan één overheidsorganisatie is betrokken. 

Ontwikkelingen
Burgers en bedrijven kunnen met de komst van de Wabo 

digitaal één vergunning aanvragen voor bouwen, ruimte 

en milieu. Voorwaarde voor de digitale aanvraag is de 

aansluiting op het Omgevingsloket Online.

Inzet gemeenten
Eén van de doelstellingen van de Wabo is vermindering 

van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. 

Door de nieuwe manier van werken kunnen gemeenten 

ook een efficiencyslag maken. Niet alleen de kosten voor 

bedrijven en burgers verminderen door de invoering 



van de Wabo, ook  gemeenten maken voortaan minder 

kosten. 

Voor burgers en bedrijven blijft ook ná invoering van de 

Wabo de mogelijkheid bestaan om papieren aanvragen 

te doen. Zorg vooral voor een goede voorlichting naar uw 

inwoners over de mogelijkheden van digitale aanvragen. 

Zo beperkt u het aantal papieren aanvragen en bereikt u 

de beoogde efficiency.

Aanbod vanuit de VNG
• De VNG heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 

totstandkoming van de Wabo. De ontwikkeling van de 

Wabo zal echter niet stoppen na inwerkingtreding op 

1 juli 2010. Ook ná inwerkingtreding blijft de VNG als 

spreekbuis voor uw gemeente fungeren.

• Hoe is het met de vergunningverlening binnen uw 

gemeente? Wat kan uw gemeente ondernemen om 

de efficiency te verbeteren? Hierbij kunt u denken aan 

gebiedsontwikkeling en is een versnelling van procedu-

res haalbaar. Op de site www.minderregelsmeerservice.

nl vindt u instrumenten, praktijkvoorbeelden en links 

die u helpen bij het realiseren van minder regels meer 

service.

• U vindt meer informatie over de Wabo en de omge-

vingsvergunning op www.vng.nl > Beleidsveld Ruimte, 

wonen, milieu en mobiliteit  > Ruimte > Wabo en om-

gevingsvergunning. Voor vragen kunt u contact opne-

men met het VNG Informatiecentrum op 070-3738020. 
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Stand van zaken
Het ministerie van VROM, het Interprovinciaal Overleg 

(IPO) en de VNG hebben hebben juni 2009 afspraken 

gemaakt (‘package deal’) over het verbeteren van de 

kwaliteit van de uitvoering van VROM-taken. Enerzijds 

worden kwaliteitscriteria geformuleerd, anderzijds Regi-

onale uitvoeringsdiensten (RUD’s) opgericht. In de RUD’s 

wordt door gemeenten en provincies samengewerkt op 

het gebied van complexe en bovenlokale milieugerela-

teerde uitvoeringstaken. De RUD’s vormen gezamenlijk 

een landelijk dekkend netwerk en komen bottum up tot 

stand onder procesregie van de provincie.

Ontwikkelingen
In de zomer van 2009 heeft de VNG de package deal 

voorgelegd aan haar leden. De meerderheid blijkt zich te 

kunnen vinden in de package deal. Een bijlage over het 

basistakenpakket – die geen onderdeel uitmaakte van de 

deal – werd afgewezen. De ministeries van VROM, Justitie 

en BZK, het IPO en de VNG hebben vervolgens veelvuldig 

overlegd. Begin 2010 is de eerste fase van principeover-

eenkomsten tussen gemeenten en provincies (welke ge-

meenten vormen samen een RUD?) bestuurlijk afgesloten. 

Nu is de fase aangebroken van totstandkoming van de 

RUD’s. 

Basistakenpakket

Welke taken worden ondergebracht in de RUD’s? Afge-

sproken is dat een beperkt aantal taken als uitgangspunt 

dient voor de vorming en inrichting van de RUD’s. Eind 

2010 zal worden bezien of en hoe de basistaken aange-

past moeten worden. 

Kwaliteitscriteria

Dit zijn criteria waaraan de vergunningverlening, het toe-

zicht en de handhaving minimaal aan moeten voldoen. 

Op dit moment vindt volop discussie plaats over hoe de 

criteria er uit moeten zien en of ze wettelijk moeten 

worden verankerd.

Conferentie en Agenda 2010-2011

De ministeries van VROM, BZK en Justitie hebben de VNG 

en het IPO de ruimte gegeven tot het organiseren van 

een ambtelijke werkconferentie. De conferentie is be-

doeld om over bovenstaande onderwerpen van gedachte 

te wisselen en tot een gezamenlijk standpunt te komen. 

Factsheet Regionale 
uitvoeringsdiensten



Ook wordt een gezamenlijk werkprogramma voor de 

komende twee jaren opgesteld. De ambtelijke conferentie 

vindt plaats kort na de gemeenteraadsverkiezingen.

Inzet gemeenten
Het belangrijkste doel van de RUD’s is kwaliteitsverbete-

ring van vergunningverlening, toezicht en handhaving 

op milieugerelateerde VROM-taken. Tevens beogen de 

RUD’s efficiency en kennisverbetering. In de komende tijd 

zal de vorming en inrichting van de RUD’s ook binnen 

uw gemeente aan de orde zijn. Samen met uw buurge-

meenten en de provincie als regievoerder zal het proces 

van onderop plaats moeten vinden. Er wordt de komende 

maanden dus veel van u verwacht.

Aanbod vanuit de VNG
De VNG heeft een belangrijke rol gespeeld bij de afspra-

ken over de vorming en inrichting van de RUD’s. De VNG 

zal zich ook in de komende periode blijven inzetten om 

gemeentelijke belangen te behartigen en om als spreek-

buis voor ook uw gemeente te blijven fungeren.

Meer informatie over de Regionale uitvoeringsdiensten 

vindt u op www.vng.nl  > Ruimte > Wabo/omgevingsver-

gunning. Voor vragen kunt u contact opnemen met het 

Informatiecentrum, tel. 070-3738020 of 

e-mail: informatiecentrum@vng.nl
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Factsheet Grondbeleid

Stand van zaken
Het voeren van grondbeleid is geen doel op zich, maar 

vormt een instrument van ruimtelijke ordening. Hiermee 

kan de gemeente gewenste ontwikkelingen bevorderen 

en ongewenste ontwikkelingen tegengaan. Denk daarbij 

aan ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting 

(wonen, bouwlocaties, stedelijke vernieuwing), economie 

(ontwikkeling bedrijventerreinen, stationsgebieden), na-

tuur (ontwikkeling en behoud groenstructuren) en milieu 

(bufferzones, milieuzonering).

Het grondbeleid omvat instrumenten, die afzonderlijk of 

in onderlinge samenhang inzetbaar zijn om ruimtelijke 

doelstellingen te verwezenlijken. Zoals de gemeentelijke 

grondverwerving en gronduitgifte, de Wet ruimtelijke 

ordening (inclusief afdeling Grondexploitatie), gebruik 

van het gemeentelijke voorkeursrecht, onteigening, plan-

schade, samenwerkingsovereenkomsten en baatbelasting.

Met deze instrumenten zijn twee vormen van grondbe-

leid te voeren: actief grondbeleid en passief grondbeleid. 

De praktijk laat veelal een mengvorm van beide vormen 

zien. 

• Bij actief grondbeleid koopt de gemeente zelf gron-

den, om deze na het bouwrijp maken via gemeen-

telijke gronduitgifte op de markt te brengen. Met 

de uitgifte van gronden houdt de gemeente directe 

controle over de ontwikkeling. 

• Bij passief grondbeleid koopt de gemeente zelf geen 

gronden, maar faciliteert de gemeente de private 

grondeigenaren, om tot een ontwikkeling van hun 

gronden te komen. De gemeente stelt in dat geval de 

kaders, waarbinnen de ontwikkeling plaats moet heb-

ben. 

De laatste twee decennia is een verschuiving van actief 

grondbeleid naar passief grondbeleid waarneembaar.

Ontwikkelingen
Het grondbeleid is volop in beweging. Met de inwerking-

treding van de Wet ruimtelijke ordening, inclusief een 

afdeling Grondexploitatie per 1 juli 2008, is het stelsel 

van grondbeleid behoorlijk veranderd. Met de nieuwe 

wetgeving kwam er een verbeterd stelsel van privaatrech-

telijk en publiekrechtelijk kostenverhaal. Ook kwamen er 

verbeterde mogelijkheden voor gemeenten om locatie-

eisen te stellen aan private locatieontwikkeling.

In de komende jaren wordt nog een aantal instrumenten 

van grondbeleid gewijzigd of toegevoegd. Voorbeelden 

hiervan zijn de wijzigingen van de Wet voorkeursrecht 



gemeenten en Onteigeningswet en de discussie over open-

baarheid en transparantie van het grondbeleid. Denk ook 

aan strategische grondposities in relatie tot aanbesteden 

en staatssteun bij gebiedsontwikkeling en mogelijkheden 

tot stedelijke herverkaveling.

Inzet gemeenten
De twee grote uitdagingen vanuit het grondbeleid voor 

de komende jaren zijn de financiering van ruimtelijke ont-

wikkelingen en de samenwerking met andere betrokken 

partijen bij binnenstedelijk ontwikkelingsopgaven.

• De financiering van ruimtelijk ontwikkelingen staat de 

laatste jaren sterk onder druk. De gemeentelijke inkom-

sten uit gronduitgifte nemen de laatste jaren af. Opge-

bouwde reserves uit het verleden naderen het einde, 

terwijl de kosten van grondexploitatie over de jaren 

genomen hoger werden. Uitdaging voor de komende 

jaren is om tot een nieuwe manier van werken te ko-

men, die uitgaat van de nieuwe financiële realiteit.

• Het binnenstedelijk ontwikkelen vormt de grootste uit-

daging. In het verleden vond de verstedelijkingsopgave 

vooral plaats in het buitengebied (de zgn. Vinex-loca-

ties). Binnenstedelijk ontwikkelen is over het algemeen 

duurder en complexer van aard. De uitdaging voor de 

gemeente is om te komen tot vormen van succesvolle 

samenwerking in samenwerking met andere betrokken 

partijen (projectontwikkelaars, eigenaren en gebrui-

kers).

Aanbod VNG
• De VNG vindt dat gemeenten voldoende, goedwer-

kende instrumenten ter beschikking moeten hebben. 

Elke gemeente kiest zelf op welke manier zij concrete 

invulling geeft aan het eigen grondbeleid. 

• De VNG behartigt de belangen van gemeenten bij 

nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van het 

grondbeleid. In de afgelopen jaren was dit bijvoor-

beeld het geval bij de Wro en Grondexploitatiewet. 

Voor de nabije toekomst denken we aan wijziging van 

het gemeentelijk voorkeursrecht en herziening van de 

Onteigeningswet.

• De VNG biedt gemeenten modelverordeningen en 

modelovereenkomsten aan, bijvoorbeeld op het gebied 

van planschade. Bovendien organiseert de VNG regel-

matig bijeenkomsten over onderdelen van het grond-

beleid.

• De VNG vormt een vraagbaak voor gemeenteambte-

naren, die tijdens hun werk met een bepaalde kwestie 

worden geconfronteerd. U vindt op www.vng.nl veel 

informatie en voorbeeldmateriaal. 
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Factsheet Huisvestingswet

Stand van zaken
De Huisvestingswet biedt gemeenten instrumenten om 

te sturen op de woonruimteverdeling en de samenstel-

ling van de woonruimtevoorraad. Met een evenwichtige 

en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte tot 

doel. U kunt passendheidscriteria opstellen en daarmee 

woningzoekenden in passende woonruimte huisvesten. 

Met economische en maatschappelijke bindingseisen 

geeft u in een zeer krappe woningmarkt voorrang aan 

eigen ingezetenen. Bij de sturing op de woningvoorraad 

kunt u denken aan splitsings- en onttrekkingsvergunnin-

gen om ongewenste kamerverhuur te voorkomen.

Ontwikkelingen
De huidige Huisvestingswet is zeer complex, is op verschil-

lende manieren te interpreteren en houdt onvoldoende 

rekening met de lokale en regionale woningmarkt. Sinds 

de inwerkingtreding in de jaren negentig zijn meerdere 

pogingen gedaan om de wet te herzien. Onlangs heeft 

het kabinet opnieuw een wetsvoorstel naar de Tweede 

Kamer gestuurd. 

We verwachten in de eerste helft van 2010 de behande-

ling in de Tweede en de Eerste Kamer. De datum van 

inwerkingtreding is nog niet bekend.

Wat is de kern van het nieuwe wetsvoorstel?
• Vrijheid van vestiging is het uitgangspunt.

• Decentralisatie: de gemeente is aan zet.

• Vermindering van regeldruk en lasten voor burgers.

• De wet is overzichtelijk, eenvoudig en doeltreffend.

• Procesvereisten voor de toepassingen van de wet ver-

hogen de transparantie.

• Sturing is een tijdelijke maatregel, gericht op een 

structurele oplossing op basis van een visie.

• Sturing via een verordening. Overeenkomsten en con-

venanten vervallen.

Bestuurlijke boete 
De Huisvestingswet kent sinds 1 juli 2009 een bestuurlijke 

boete voor onrechtmatige bewoning van de gereguleerde 

woningvoorraad. Neemt u de bestuurlijke boete op in de 

huisvestingsverordening, dan kunt u de overtredingen 

van een aantal bepalingen uit de wet beboeten. Zo kunt 

u direct de onrechtmatige bewoning van de schaarse 

woningvoorraad tegengaan.

Inzet gemeenten
Zodra de Tweede Kamer het wetsvoorstel geagendeerd 

heeft en de strekking van de wet zich aftekent, kunnen 

gemeenten aan de slag met hun analyse. 



U kunt zich bij uw analyse bijvoorbeeld afvragen:

• Waar stuur ik nu op? 

• Kan en wil ik dat in de toekomst ook? 

Als het wetsvoorstel eenmaal is aangenomen, kunt u 

tijdens de overgangstermijn uw verordening aanpassen en 

opnieuw vaststellen. De VNG verwacht dat u in de tweede 

helft van 2010 hiermee aan de slag moet.

Aanbod VNG
• De VNG bracht in de afgelopen jaren de gemeentelijke 

aandachtspunten van de Huisvestingswet herhaaldelijk 

bij het rijk onder de aandacht. Samen met Aedes orga-

niseerden we discussiebijeenkomsten en leverden input 

voor het nieuwe wetsvoorstel. Nu het wetsvoorstel 

openbaar is, zullen we de belangenbehartiging richting 

parlement en andere stakeholders weer intensiveren. 

De VNG-inzet kunt u volgen via www.vng.nl > Ruimte, 

wonen, milieu en mobiliteit > Wonen > Huisvestings-

wet.

• Met het oog op de invoering van de nieuwe Huisves-

tingswet ontwikkelen VNG, Aedes en het ministerie 

voor WWI een handboek met modelbepalingen. Dit zijn 

de bouwstenen voor uw lokale of regionale huisves-

tingsverordening. De invoering van de bestuurlijke 

boete hebben wij via een ledenbrief onder uw aan-

dacht gebracht. Nadere informatie vindt u op 

 www.vng.nl  > Ruimte, wonen, milieu en mobiliteit > 

 Beleidsveld Wonen > Huisvestingswet.
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Factsheet Demografische krimp

Stand van zaken 
In een aantal gemeenten is sprake van dalende bevol-

kingsaantallen, vooral aan de randen van Nederland. 

Gemeenten in Noordoost Groningen, Zeeuws-Vlaanderen 

en Zuid-Limburg hebben er nu al mee te maken. 

Waarschijnlijk neemt in bijna de helft van alle gemeenten 

tot 2025 de bevolking af. De oorzaken zijn een lagere na-

tuurlijke aanwas en de trek van vooral hoger opgeleiden 

naar de stad (verstedelijking). Krimpgemeenten kunnen 

hun structurele bevolkingsdaling nauwelijks beïnvloeden. 

Zij moeten leren omgaan met krimp. Bekijk de informa-

tie over de toekomstige bevolking van uw gemeente op 

www.vng.nl/krimp. 

Bevolkingsdaling op zich hoeft geen probleem te zijn. 

Maar gemeenten die krimp negeren, krijgen op den duur 

wél een probleem. 

Wanneer ontstaat dat probleem bijvoorbeeld? 
• Als u geen rekening houdt met gemiddeld lagere inko-

mens en daarbij horende sociale problematiek. 

• Als u te veel woningen plant, niet anticipeert op slui-

ting van scholen of wegen niet goed onderhoudt. 

Vroegtijdig anticiperen is nodig. Verschuif de focus van 

groei naar kwaliteit. Bevolkingsdaling is regionaal én 

nationaal van belang. Segregatie tussen een overvolle 

Randstad en kwijnende krimpgemeenten is geen wen-

kend perspectief. 

Bevolkingsdaling mag geen zaak worden van ‘winnaars’ 

(de groeiende steden) en ‘verliezers’ (vaak landelijke 

krimpgemeenten). Alleen als we landelijk en lokaal goed 

inspelen op de demografische ontwikkelingen, wordt 

de vitaliteit en kwaliteit van Nederland evenwichtig 

verdeeld. 

Ontwikkelingen 
VNG, IPO en rijk presenteerden in november 2009 samen 

het interbestuurlijke ‘Actieplan Bevolkingsdaling – krim-

pen met kwaliteit’. In dit plan vindt u de actielijnen, die 

gemeenten ondersteunen in hun regio. Het actieplan 

helpt gemeenten om vitaliteit, duurzaamheid en veer-

kracht met voldoende sociaal-economische draagkracht te 

behouden.

 

Het Nationaal actieplan komt voort uit het Nationaal Net-

werk Bevolkingsdaling, dat samen met rijk en provincies 



in maart 2009 werd opgericht. Ook de bestuurderstop in 

juni 2009 en het position paper van de VNG droegen bij 

aan de inhoud van het actieplan.

De VNG produceerde het filmpje ‘Geen krimp geven’ over 

demografische krimp. We organiseerden verschillende ac-

tiviteiten, zoals het debat met Kamerleden in Madurodam. 

Op 2 juli 2009 bekrachtigde het VNG-bestuur ons position 

paper over bevolkingsdaling. In november en december 

2009 organiseerde de VNG de Gouden Toekomstbus-Tour 

en bezocht daarmee ruim 150 gemeenten.

Inzet gemeenten
Durf als krimpende gemeente de komende jaren de om-

slag te maken van ‘groei’ naar ‘kwaliteit en vitaliteit’. Dat 

is een flinke verandering na decennia van bevolkingstoe-

name en groeidenken. Het zal het uiterste vergen van alle 

betrokkenen. Om succesvol te zijn, heeft u bewustwor-

ding, creativiteit en doorzettingsvermogen nodig. 

Doorloop als krimpgemeente de volgende stappen:

• Accepteer krimp. Accepteer samen met bewoners en 

maatschappelijke partners bevolkingsdaling en de 

gevolgen als een feit. 

• Inventariseer de maatschappelijke opgave. Breng 

gezamenlijk kansen en bedreigingen voor de langere 

termijn in kaart. Zowel op het niveau van kernen, wij-

ken of buurten, als op lokaal en regionaal niveau.

• Ontwikkel een strategische, samenhangende visie voor 

de verschillende maatschappelijke vraagstukken.

• Vertaal uw strategische visie naar concrete beleidsplan-

nen voor de langere termijn.

• Voer het beleid uit in nauwe samenwerking met maat-

schappelijke partners, collega-gemeenten in de regio 

en andere overheidsinstanties.

• Let op de solidariteit in en tussen de regio’s. Kijk over 

de eigen grens heen. Wees u bewust van de noodzaak 

van samenwerking – of zelfs fusie of herindeling – met 

veerkrachtige en vitale gemeenten.

Aanbod VNG
• Wij werken mee aan het Nationaal Actieplan, van waar-

uit we voornoemde stappen ondersteunen.

• De VNG maakte het ‘Digitaal basisboek bevolkingsda-

ling’, op basis van vele vragen van gemeenten. In dit 

basisboek vindt u antwoorden op alle vragen over 

bevolkingsdaling. Zie www.vng.nl/krimp 

• Wij organiseren ook in 2010 diverse bijeenkomsten. 

Bijvoorbeeld in mei voor de P10 en tijdens het VNG-

congres. Kijk voor onze agenda op www.vng.nl/krimp
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Factsheet Mobiliteit

Stand van zaken
Gemeenten hebben een breed takenpakket op het 

gebied van mobiliteit. Hierbij gaat het niet alleen om 

het beheer en onderhoud van lokale wegen. Ook het 

reguleren van verkeer, parkeren en het vervoer van 

leerlingen en gehandicapten zijn taken van gemeenten. 

Gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om 

locaties binnen de gemeente goed bereikbaar te houden. 

Zo optimaliseren zij het leefklimaat en de verkeersveilig-

heid. Daarnaast heeft mobiliteit veel raakvlakken met 

de ruimtelijke inrichting, economische ontwikkeling en 

werkgelegenheid binnen gemeenten.

Ontwikkelingen
Wat speelt er momenteel aan mobiliteitsbeleid op lokaal 

niveau?

Gebiedsagenda’s en Meerjarenprogramma Infrastruc-

tuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Er bestaat bij rijk én gemeenten behoefte aan integrale 

gebiedsontwikkeling. Waarbij belangen als locaties voor 

woningbouw, werken, bereikbaarheid, leefbaarheid, wa-

ter en natuur op een goede manier met elkaar matchen. 

Op regionaal niveau stellen rijk en regio’s samen inte-

grale gebiedsagenda’s op. Het gaat daarbij om provincies, 

stadsregio’s en gemeenten. De gebiedsagenda’s zorgen 

ervoor dat de investeringen van de ruimtelijke depar-

tementen en van de decentrale overheden elkaar goed 

versterken. Zo krijgt de prioriteitsstelling door zowel rijk 

als regio samenhang en ontstaat meer draagvlak voor 

besluiten. 

Wat kunt u doen?
• Rijk en regio bespreken de gebiedsagenda’s tijdens de 

halfjaarlijkse MIRT-overleggen. Gemeenten met projec-

ten in het fysieke domein die rijksinvesteringen nodig 

hebben, doen er goed aan om invloed op de gebiedsa-

genda’s uit te oefenen en hun betrokkenheid hierbij 

te waarborgen. Doe dit bijvoorbeeld via de portefeuil-

lehouder van de stadsregio of de provincie.

Duurzame mobiliteit

Gemeenten en rijk nemen samen maatregelen om de kli-

maatverandering aan te pakken. Eind 2007 sloten zij het 

klimaatakkoord ‘Samen werken aan een klimaatbestendig 

en duurzaam Nederland’. Dit akkoord besteedt aandacht 

aan schone en zuinige mobiliteit. Terugdringing van de 

uitstoot van stikstofoxiden, fijne stofdeeltjes/roet en CO2 

door het verkeer is hierbij van belang. Ook zorgt verkeer 

voor geluidsoverlast, wat kan leiden tot slaapproblemen 



en gezondheidsklachten. Het gebruik van stille, schone en 

zuinige vervoermiddelen blijft van levensbelang. 

Wat kunt u doen?
• Stimuleer uw inwoners om de fiets te nemen. Bevor-

der openbaar vervoer en gebruik van schone, stille en 

zuinige auto’s en andere motorvoertuigen. 

• Geef zelf het goede voorbeeld door bijvoorbeeld het 

eigen wagenpark te verduurzamen via elektrische 

voertuigen of voertuigen op alternatieve brandstoffen. 

Ook kunt u het fietsen en reizen via openbaar vervoer 

door de eigen medewerkers aantrekkelijker maken. 

Bied schone en zuinige auto’s voor dienstreizen aan. 

Eis bij het aanbesteden van contractvervoer (Wmo- en 

leerlingenvervoer) schone en zuinige voertuigen.

Parkeren

Parkeerbeleid is vanouds een belangrijk onderdeel van het 

gemeentelijk mobiliteitsbeleid en daarnaast ook van de 

ruimtelijke inrichting en het locatiebeleid (het juiste be-

drijf op de juiste plaats). Het gaat om een autonome taak, 

waaraan gemeenten zelf invulling mogen geven. In de 

Nota Mobiliteit staat, dat er wel een zekere afstemming 

met buurgemeenten in de regio moet zijn. Provincies en 

stadsregio’s kunnen hierbij een stimulerende rol spelen. 

Vanwege de luchtkwaliteit verzocht een aantal grotere 

gemeenten het rijk om bij het bepalen van de tarieven 

ook te mogen differentiëren naar milieuvervuiling door de 

auto. De hiervoor noodzakelijke wijziging van de Gemeen-

tewet en de Wegenverkeerswet is in voorbereiding en 

treedt waarschijnlijk in 2011 in werking. De komende jaren 

neemt het autobezit fors toe door de stedelijke verdich-

ting en de invoering van ‘Anders betalen voor mobiliteit’, 

waardoor het autobezit goedkoper wordt. De druk op de 

aanwezige parkeerruimte wordt dus groter. Het belang 

van een afgewogen parkeerbeleid op lokaal en regionaal 

niveau neemt hierdoor de komende jaren alleen maar toe.

Wat kunt u doen?
• Via parkeerbeleid kunnen gemeenten de lokale bereik-

baarheid en leefbaarheid verbeteren, het gebruik van 

de vaak schaarse parkeerruimte reguleren en overlast 

voorkomen. Gemeenten kunnen voor parkeerregule-

ring vele instrumenten inzetten, zoals parkeernorme-

ring, betaald parkeren en parkeren door vergunning-

houders.

Prijsbeleid / Anders betalen voor mobiliteit (Abvm)

Het invoeren van prijsbeleid in het kader van mobiliteit 

staat al heel lang op de politieke agenda. Waarom? Om-

dat alle deskundigen dit een zeer goed instrument vinden 

om de bereikbaarheid en leefbaarheid van ons land te 

verbeteren, vooral in en rond de grote steden. 

Het is de bedoeling dat niet meer het bezit van de auto, 

maar het gebruik van de auto wordt belast. Hiertoe komt 

er een heffing per gereden kilometer op alle wegen in ons 

land. Deze heffing kun je differentiëren naar tijd (spits-

periodes), plaats (stedelijke gebieden) en naar milieuken-

merk van de auto. 

Deze heffing komt in de plaats van de huidige vaste belas-

tingen voor het autobezit (MRB en BPM). Het wetsvoorstel 

Kilometerprijs ligt bij de Tweede Kamer en wordt naar 

verwachting voor de zomer 2010 behandeld. De inwer-

kingtreding van de wet is voorzien in 2012/2013 voor 

vrachtauto’s en spoedig daarna voor personenauto’s. 

Inzet gemeenten
Wat kunt u doen rond de invoering van Abvm? 

• Houd alvast rekening bij het opstellen van lokale en 

regionale mobiliteitsplannen en het aanpakken van 

bereikbaarheidsknelpunten met de invoering van Abvm 

en de mogelijkheden die spitstarieven bieden. Het 

is verstandig om deze mogelijkheden samen met de 

naburige gemeenten en andere overheden/wegbeheer-

ders via een gebiedsgewijze netwerkaanpak te bezien. 

De wet maakt het mogelijk om ook een spitstarief in te 

voeren ter voorkoming van ongewenst sluipverkeer op 

lokale en regionale wegen als gevolg van invoering van 

een spitstarief elders op het wegennet. 

• Regel bij de invoering van spitstarieven het flankerend 

beleid vóóraf goed. Zorg ervoor dat de weggebruiker 

voldoende alternatieve mogelijkheden krijgt. Dit kan 

door maatregelen op het gebied van mobiliteitsma-

nagement, zoals flexibele werktijden en thuiswerken. 

Daarnaast zijn goed openbaar vervoer en goede 

fietsvoorzieningen van groot belang. Hiervoor moet 

het rijk voldoende geld vrijmaken. Voorbeelden uit 

het buitenland, zoals Londen en Stockholm, tonen dit 

duidelijk aan.

Aanbod VNG
• De VNG maakte de uitgebreide brochure ‘Wegwijzer 

voor gemeenten – mobiliteitsbeleid op lokaal niveau’. 

Hierin vindt u de toekomstige ontwikkelingen en de 

visie van de VNG. U kunt de brochure downloaden via 

www.vng.nl onder het beleidsveld ‘Mobiliteit’. 

• De VNG is een van de oprichters van het Kennisplat-

form Verkeer en Vervoer en stuurt het mede aan (zie: 

www.kpvv.nl). Ons kennisplatform organiseert regel-

matig bijeenkomsten voor gemeenten en verspreidt 

brochures, nieuwsbrieven en handreikingen. 
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Factsheet Water

Stand van zaken
Gemeenten staan voor de uitdaging om invulling te ge-

ven aan de zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwa-

ter. Uiterlijk eind 2012 moet elke gemeente een verbreed 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) hebben. De gemaakte 

keuzes moeten gemeenten goed onderbouwen.

De Waterwet verplicht gemeenten en het waterschap tot 

onderlinge afstemming in het belang van een samenhan-

gend en doelmatig waterbeheer.  De gemeente wordt het 

overheidsloket voor een aanvraag van de watervergun-

ning door burgers en bedrijven.

Ontwikkelingen
De zeespiegelstijging, hevige neerslag en de druk op 

de zoetwatervoorziening in droge perioden vragen om 

keuzes van de overheid en dus ook van gemeenten. De 

komende jaren zal er veel aandacht zijn voor de uitwer-

king van het Deltaprogramma.

Een van de preventieve maatregelen tegen wateroverlast 

is het creëren van meer ruimte voor het watersysteem. 

Bijvoorbeeld door de aanleg van extra open water maar 

ook door het toepassen van meervoudig ruimtegebruik, 

waarbij water een plaats krijgt in combinatie met een 

andere gebruiksfunctie (zoals wonen, werken, mobiliteit, 

recreatie en natuur). Veel gemeenten staan de komende 

jaren voor de opgave om oude rioolstelsels te vervangen.

Deze ontwikkelingen vinden plaats tegen de achtergrond 

van een bezuinigingsopgave, een duurzaamheidagenda, 

de wens om de rioolheffing zo min mogelijk te laten 

stijgen en een groeiend tekort aan vakkundig personeel. 

Gemeenten staan, kortom, voor een serieuze uitdaging.

Inzet gemeenten
Bij aanleg is de riolering veelal gefinancierd uit de grond-

exploitatie. De vervanging zal worden gefinancierd uit 

de rioolheffing. In veel gevallen lijkt een hogere heffing 

onontkoombaar. Door te streven naar optimale doelma-

tigheid kunt u de stijging beperken Bijvoorbeeld door 

samen op te trekken met andere gemeenten of met een 

waterschap. 

Het vervangen van een rioolstelsel biedt ook een kans om 

andere keuzes te maken in de afvalwaterketen. Wordt 

het afvalwater collectief en centraal gezuiverd of is 

kleinschalige, decentrale zuivering een goed alternatief? 

Wordt het schone regenwater ook ingezameld en ge-

transporteerd of wordt het regenwater benut in de wijk 

om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren?



Burgers en bedrijven vinden steeds sneller en vaker de 

weg naar gemeenten indien zij overlast ervaren. Kiest u 

voor uitbreiding van de capaciteit van het rioolstelsel of 

voor maatregelen in de openbare ruimte om overtollig 

regenwater te bergen? Hoe gaat uw gemeente om met 

schoon regenwater en vuil afvalwater in de riolering: kiest 

u voor gescheiden of gemengde systemen? Hoe ver gaat 

uw zorgplicht eigenlijk en wat is de rol van de burger? 

Water-op-straatsituaties worden minder snel geaccep-

teerd, zelfs bij beperkte hinder. 

En dat terwijl water-op-straat onderdeel van de oplossing 

is en zeer doelmatig is bij hevige regenval. Een aanpak die 

echter wel goede voorlichting vereist!

Stedelijke vernieuwing en herstructurering bieden kansen. 

Water is namelijk veel meer dan een technisch gegeven of 

een ruimteclaim. Langs het water is het goed toeven. Men-

sen ontmoeten elkaar langs het water. In het watertoets-

proces, waarbij waterschap en gemeente samen werken 

en ontwerpen met water, krijgt dit vorm. Ook hier zal de 

gemeente, op basis van advies van het waterschap, keuzes 

moeten maken over de inrichting van leefomgeving en 

watersysteem.

Gezien de sterke relatie tussen water en ruimtelijke inrich-

ting heeft een combinatie van de portefeuilles RO, Water 

en Riolering meerwaarde. Bij de collegeonderhandelingen 

en portefeuilleverdeling tussen de nieuwe wethouders is 

dit een overweging waard.

Benchmark roleringszorg
In 2010 wordt een benchmark rioleringszorg uitgevoerd. 

De verwachting is dat alle gemeenten aan deze bench-

mark mee zullen doen. De benchmark geeft gemeenten 

meer inzicht in de kwaliteit en doelmatigheid van de riole-

ringszorg, zodat zij kunnen sturen op prestaties, ambities, 

prijs en organisatie. De mogelijkheid ontstaat om met 

elkaar in gesprek te komen en van elkaar te leren. 

Aanbod VNG
Een keer per maand brengt de VNG een nieuwsbrief 

uit met actuele nieuwsfeiten over het waterdossier. De 

nieuwsbrief wordt verspreid onder deelnemers aan het 

(ambtelijk) gemeentelijk waternetwerk (zie ook: www.

vng.nl\water).

In de subcommissie water van de VNG ontmoeten gemeen-

tebestuurders uit het hele land elkaar en vindt discussie en 

besluitvorming plaats over actuele ‘wateronderwerpen’. 

Een delegatie van de gemeentebestuurders treedt perio-

diek op in het Nationaal Wateroverleg en het Bestuurlijk 

Overleg Waterketen.

Twee modelverordeningen raken aan het werkveld water 

en riolering: de modelverordening rioolheffing en de 

modelverordening afvoer grondwater en hemelwater 

op de riolering. De modelverordeningen vindt u op 

www.modelverordeningen.nl (of kunt u opvragen bij de 

VNG).

In heel Nederland zijn gemeenteambassadeurs water ac-

tief. Dit zijn gemeenteambtenaren die zijn vrijgemaakt om 

het lokale samenwerkingsproces op het gebied van water 

en riolering te ondersteunen. 

Voor meer informatie over water en riolering kunt u 

terecht op www.vng.nl/water en natuurlijk bij de gemeen-

teambassadeur water bij u in de buurt.
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Factsheet Klimaat en duurzaam 
inkopen 

Stand van zaken 
Het onderwerp ‘klimaat’ heeft in politiek Den Haag nog 

geen last van de economische crisis. Integendeel, het cre-

do is ‘van praten naar doen’. Veel duurzame investeringen 

zijn gericht op het besparen van energie. Dat is gunstig 

voor het klimaat, maar ook voordelig voor de portemon-

nee van burgers, bedrijven en overheden. En dat komt in 

tijden van economische neergang goed van pas!

Ontwikkelingen
Klimaat komt terug in alle beleidsthema’s. Variërend van 

mobiliteit, woningbouw, bedrijventerreinen, sociale zeker-

heid, energieleveringszekerheid tot onderwijs. Dat vraagt 

meer en meer een integrale benadering door u als lokaal 

bestuur. 

Inzet gemeenten
Lokale overheden hebben met veel actoren (burgers, be-

drijfsleven, woningcorporaties) een directe relatie, iets dat 

provincies en het rijk ontberen. Op basis hiervan heeft de 

VNG ambities geformuleerd, die gemeenten zelf kunnen 

invullen en die zijn opgetekend in het Klimaatakkoord 

Gemeenten en rijk 2007-2011.

Het Klimaatakkoord heeft vijf thema’s: 

• Gebouwde omgeving

• Energieproductie

• Mobiliteit

• Overheid

• Bedrijven

Dat ‘klimaat’ ook bij gemeenten een actueel onderwerp 

is, blijkt uit het feit dat maar liefst 353 gemeenten een 

klimaatsubsidie hebben aangevraagd. 

 

Deze gemeenten vertegenwoordigen ruim 80% van de 

Nederlandse bevolking. Zij zetten hun klimaatbeleid om in 

duidelijke acties zoals: 

• Duurzaam inkopen.

• Het mogelijk maken van het opwekken van duurzame 

energie via bestemmingsplannen en welstandseisen 

voor particulieren.

• Het overeenkomen van strengere energieprestatie-

eisen met projectontwikkelaars bij nieuwbouw van 

woningen en utiliteitsbouw.

• Afspraken maken met bedrijven die de afspraken uit 

de zogeheten Meerjarenafspraken Energie (MJA) na 



willen komen. Niet-deelnemende bedrijven dwingen 

tot het nemen van dezelfde maatregelen voor een 

energie-efficiënte bedrijfsvoering.

• Aanpassingen op klimaatbestendigheid: locatiekeuzes, 

ruimtelijke inrichting en ontwerpen van gebouwen. 

Veiligheid, leefklimaat, biodiversiteit en economie zijn 

de belangrijkste gebieden waar ruimtelijke aanpassin-

gen nodig zijn.

• Het bij de provincies benadrukken van het belang van 

schoner openbaar vervoer. Milieuzones voor vrachtwa-

gens.

Aanbod VNG
De VNG stelt zich actief in het klimaatdossier op, door de 

ondertekening van het Klimaatakkoord Gemeenten en 

Rijk, dat minstens tot en met 2011 van kracht is. Hieronder 

vindt u een overzicht van onze acties. 

• Raadsledencampagne. De ervaring leert dat gemeen-

ten met een bestuurlijk vastgelegde klimaatambitie 

op de lange termijn het meeste resultaat boeken. Als 

raadslid bepaalt u mede de ambitie van de gemeente: 

via verkiezingsprogramma’s en daarna via het coalitie-

akkoord. De VNG is daarom gestart met een raadsle-

dencampagne. De campagne heeft tot doel raadsleden 

te bezoeken. Tijdens die bezoeken (maar ook na de 

verkiezingen) leveren we neutrale informatie aan, over 

wat gemeenten kunnen doen en wat geschikt is om in 

het collegeprogramma op te nemen. De campagne is 

onderdeel van het VNG-jaarcongres in de vorm van een 

excursie. 

• Bijeenkomsten. De VNG organiseert regionale bijeen-

komsten voor raadsleden en maakt met een ‘klimaat-

koffer’ een tour langs gemeenteraden of gemeente-

raadscommissies. We laten in de presentatie zien welke 

mogelijkheden u als raadslid hebt om bij te dragen aan 

het behalen van klimaatdoelstellingen. Dit gebeurt 

mede aan de hand van de klimaatkoffer.

• Klimaatkoffer. De klimaatkoffer bevat aansprekende 

voorbeelden die te maken hebben met klimaatdoelstel-

lingen en duurzaam inkopen uit het Klimaatakkoord. 

Ook krijgt u een Raadgever met klimaatideeën en 

teksten, die u eenvoudig op kunt nemen in collegeak-

koord, raadsbesluiten en kant en klare moties gericht 

op klimaatbesluiten en duurzaam inkopen. Ook ont-

vangt u handige tips over samenwerkingspartners.

• Bezoeken aan uw gemeente. Ons streven om vijf-

entwintig gemeenten te bezoeken is ruimschoots 

gehaald. Daarom hebben wij de campagne verlengd 

tot de zomer van 2010. Bent u geïnteresseerd? Meld u 

dan aan via duurzameoverheden@vng.nl. Wij nemen 

dan snel contact met u op over inhoud, datum, tijd en 

locatie. Na afloop van elk bezoek doen we verslag via 

duurzameoverheden.nl, zodat ook andere gemeenten 

‘de tour’ kunnen volgen. 

• Duurzameoverheden.nl. Gemeenten leren van el-

kaars ervaringen en niet van dure adviseurs. Voor dit 

doel hebben we de website duurzameoverheden.nl 

opgericht. Hier kunt u voorbeelden zien van andere 

gemeenten, aanmelden voor congressen en informatie 

opvragen.

• Klimaatambassadeurs. Voor de vijf thema’s van het 

Klimaatakkoord heeft de VNG bestuurlijke klimaatam-

bassadeurs aangesteld. De ambassadeurs (wethouders) 

ontwikkelen met steun van Agentschap NL (voorheen 

SenterNovem) diverse instrumenten. Zij dragen bij mi-

nister Cramer knelpunten en oplossingen aan voor de 

gemeentelijke praktijk. Verder organiseren de ambas-

sadeurs bijeenkomsten voor bestuurders en ambtena-

ren. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen zullen 

waarschijnlijk enkele nieuwe ambassadeurs aantreden. 

• Congres Duurzame overheden & Duurzaam inkopen. In 

november 2010 vindt voor de derde keer het jaarlijkse 

congres Duurzame Overheden plaats. Dit congres is 

bedoeld voor zowel bestuurder als beleidsambtenaar 

van gemeenten, provincies en waterschappen, die aan 

een duurzame omgeving werken op het gebied van 

bijvoorbeeld inkoop, ruimtelijke ordening, mobiliteit, 

energie of communicatie. 

 Nadere informatie over locatie en datum volgt op 

www.duurzameoverheden.nl
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Factsheet Groen en gemeenten

Ontwikkelingen
Economie

Ook in tijden van economische recessie is het verstandig 

om te investeren in groen. 

• Gemeenten kunnen de economie stimuleren door via 

projecten te investeren in werkgelegenheid 

• Groen levert geld op. 

• Groen zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat 

voor bedrijven.

• Groen rondom woningen verbetert de kwaliteit van de 

wijk en verhoogt de waarde van de woningen.

• Groen bespaart geld omdat het bijdraagt aan een 

betere volksgezondheid, meer sociale samenhang en 

een beter klimaat. 

Klimaat

Er wordt volop nagedacht over en gewerkt aan aanpas-

singen die Nederland klimaatbestendig maken. De aan-

wezigheid van groen kan daar een belangrijke bijdrage 

aan leveren. 

De voordelen voor het klimaat zijn:

• Groen dempt op warme dagen de temperatuur, vooral 

in de stad en verbetert daarmee het stadsklimaat.

• Planten op daken verbeteren de isolatie en verminde-

ren het energieverbruik

• Een groene omgeving verhoogt de waterbergingsca-

paciteit, belangrijk in tijden van overvloedige regenval

• Bomen en planten zetten CO2 om in zuurstof.

Leefbaarheid

Groen brengt mensen samen. Zowel kleinschalig groen 

(binnentuinen) als grootschalig groen (parken en recre-

atiegebieden) bieden ontmoetingsplekken en dragen 

bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van 

iedereen.

Gezondheid

Groen biedt ruimte voor ontspanning en verlaagt stress. 

Goed ingerichte wijken zorgen ervoor dat de bewoners 

meer bewegen. Vooral kinderen spelen vaker buiten als 

groen in hun directe omgeving is: dat kan zorgen voor 

15% minder overgewicht en het is goed voor hun sociale 

ontwikkeling.

Gerichte beplanting helpt fijn stof te filteren en de lucht-

kwaliteit te verbeteren zodat problemen aan de luchtwe-

gen verminderen.

Inzet gemeenten
Investeer in groen. Benader groen als oplossing voor 



maatschappelijke vraagstukken als economie, klimaat en 

gezondheid. Schakel bij het ontwikkelen van bedrijventer-

reinen, woonwijken en infrastructuur vroegtijdig deskun-

digen in die een groen impuls kunnen geven.  Ontwikkel 

een stelsel van groen- blauwe verbindingen waar het goed 

wandelen, fietsen, skaten enz is. Leg meer speelnatuur 

aan, zowel op pleintjes en straathoeken als in de grote 

parken  Zorg voor goede en aantrekkelijke wandel- en 

fietsverbindingen naar de recreatiegebieden. Betrek de 

bewoners actief bij het maken en uitvoeren van plannen.

Aanbod vanuit de VNG
Meer informatie over groen vindt u op de website van de 

VNG: www.vng.nl > Beleidsveld ruimte > natuur.
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Factsheet Monumentenzorg en 
Archeologie

Stand van Zaken
De Monumentenwet 1988 geeft gemeenten een be-

langrijke taak bij de bescherming van ons gebouwde 

erfgoed en de archeologische waarden. En dat geldt niet 

alleen voor door het rijk aangewezen monumenten. Veel 

gemeenten hebben ook zelf een lijst van monumenten 

opgesteld, met beschermende regels stellen en een subsi-

diemogelijkheid. 

De rol van gemeenten wordt steeds belangrijker, omdat:

• Het rijk in het kader van minder regels en lasten min-

der gebruik wil maken van sectorale regelgeving

• Het rijk de borging van het erfgoed in de reguliere 

wet- en regelgeving van de ruimtelijke ordening wil 

vastleggen. 

• Het streven niet langer is om monumenten als interes-

sant object los van de geografische en historische con-

text te bezien. We willen juist monumenten gebruiken 

als inspiratiebron bij de ontwikkeling van het gebied 

en daarmee een extra identiteit aan dat gebied geven 

voor nieuwe bewoners en gebruikers.

Sinds 2007 is de gemeente met recht de eerste overheid 

op het terrein van de Archeologische monumentenzorg. 

Gemeenten worden door het in 1992 in Malta gesloten 

verdrag vanaf 1 september 2007 verplicht, om in het 

kader van de nieuwe bestemmingsplannen de archeolo-

gische waarden te onderzoeken en tegen verstoring te 

beschermen. Dat betekent dat u aan concrete bouwplan-

nen voorwaarden kunt stellen. 

Is verstoring niet te vermijden? Dan moet u als gemeente 

erop toezien dat er – op kosten van de verstoorder – een 

gedegen wetenschappelijk onderzoek komt en de archeo-

logische vondsten veilig gesteld worden. 

Gemeenten zijn nu volop bezig met het aanpassen en 

Malta-proof maken van hun bestemmingsplannen. De 

ervaringen gaan mee in de evaluatie van de Archeologie 

wetgeving, die naar verwachting in 2010 wordt opgestart. 

Ontwikkelingen
In december 2007 gaf de minister van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap de aftrap voor het traject van de Moder-

nisering Monumentenzorg (MoMo). 

Wat zijn de pijlers van MoMo? 
• Analoog aan de ontwikkeling rond archeologie is ‘ge-

biedsgericht’ de eerste pijler van MoMo. Dat betekent 



dat we niet langer het monumentale object onder een 

kaasstolp beschermen, door gemeenten uit te voeren 

regelgeving. In de toekomst moeten cultuurhistorische 

belangen meewegen in de ruimtelijke ordening. Met 

het Belvedère project is daarmee in de laatste 10 jaar al 

volop geëxperimenteerd. 

• Een tweede pijler staat voor krachtige en eenvoudige 

regelgeving. Burgers en eigenaren van een monument 

eisten een rol in de afweging. Niet langer zijn het 

louter de experts die het monopolie hebben op kennis.  

Burgers raken steeds meer betrokken en verwerven 

kennis. Zij springen steeds vaker in de bres voor de 

sociale en economische betekenis van een monument in 

hun leefomgeving. In het proces van de ruimtelijke or-

dening hebben burgers zeggenschap en krijgen dat ook 

in de toekomst bij de borging van de cultuurhistorie.

• Een derde pijler is voor het rijk de enorme opgave bij 

het herbestemmen. Door de constante verandering van 

de maatschappij verandert het gebruik van gebou-

wen en terreinen, zelfs van landschappen. Industriële 

complexen, kerken en kloosters vragen om aandacht. 

Behoud ligt op ieders lippen, maar het vinden van een 

nieuwe bestemming is de grote uitdaging. Immers 

zonder herbestemming, geen behoud. 

De Minister van OCW werkte in de Beleidsbrief Moder-

nisering Monumentenzorg van 26 september 2009 deze 

uitgangspunten verder uit. De Tweede Kamer heeft op 

16 november deze nieuwe richting breed omarmd. Dat 

betekent dat 2010 in het teken staat van aanpassingen van 

de Monumentenwet. 

Inzet gemeenten 
Archeologie

U moet als gemeente een eigenstandig gemeentelijk 

archeologiebeleid opzetten bij het aanpassen en vernieu-

wen van bestemmingsplannen. De burger moet immers 

op voorhand weten, wanneer hij archeologisch onderzoek 

moet laten uitvoeren. Is dat niet duidelijk, dan zijn eventu-

ele kosten voor rekening van de gemeente. 

Het is raadzaam dat u inzet op een eigen gemeentelijk 

archeologisch beleidsplan. Wanneer u een beleid heeft 

waarin weloverwogen keuzes zijn gemaakt, dan heeft u 

als gemeente het laatste woord. De provincie moet in dat 

geval terughoudend zijn bij het afdwingen van ‘provinci-

ale’ belangen. 

Bij de totstandkoming van de nieuwe archeologiewetge-

ving ging men er vanuit dat bij het ‘waarderen’ van de 

archeologie op de plankaart het claimen van planschade 

niet succesvol zou zijn. Deze verwachting is nog niet door 

jurisprudentie bewaarheid. Vinger aan de pols! 

Monumentenzorg

Het rijk subsidieert rechtstreeks de instandhouding van 

monumenten. Deze subsidiemogelijkheid wordt ook in het 

MoMo-traject verbeterd. De inzet is om gemeenten weer, 

net zoals vroeger, een rol te geven in prioriteitstelling. 

Ook het voornemen om bij herbestemming meer financi-

ele mogelijkheden te bieden, juichen gemeenten toe. 

Een grotere inzet van gemeenten wordt verwacht bij het 

instellen van een kwalitatief goede Monumentencommis-

sie. Bij een terugtredende rijksoverheid moeten gemeen-

ten zich vervolgens laten adviseren door een onafhan-

kelijke en vooral deskundige commissie. Het is goed als 

gemeenten die commissies de komende tijd zo nodig 

aanpassen. 

Aanbod VNG
De Modernisering Monumentenzorg leidt de komende 

jaren tot veel belangenbehartiging. Gemeenten moeten er 

van op aan kunnen, dat de VNG zich inzet voor haalbare 

en uitvoerbare wet- en regelgeving, waarbij gemeenten 

voldoende beleidsvrijheid houden. 

Onlangs verscheen de handreiking ‘Gemeentelijke monu-

mentencommissies’. De publicatie ‘Verder met Valletta’ is 

een handreiking waarmee gemeenten de nieuwe archeo-

logiebevoegdheden kunnen vormgeven. 

U vindt meer informatie op www.vng.nl > Cultuur > 

Monumenten, Archeologie.
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Factsheet Cultuur en media 

Stand van zaken
Met in totaal € 1,5 miljard per jaar zijn gemeenten de 

grootste cultuursubsidiënten. Vijf wetten zijn relevant: 

de Wet op het specifiek cultuurbeleid, de Archiefwet, de 

Monumentenwet, de Wet tot behoud van cultuurbezit en 

de Mediawet. 

De VNG werkt met een ringenmodel voor gemeentelijk 

cultuur- en mediabeleid: tot 30.000 inwoners met een 

kernachtig beleid, van 30.000 tot 90.000 inwoners met 

een uitgebreid beleid en boven 90.000 inwoners met een 

alomvattend beleid. Uiteraard kunnen gemeenten meer 

of minder doen, afhankelijk van ligging, historie en aard 

van de inwoners. Het VNG-model bevat zes hoofdgroe-

pen: amateurkunst en kunsteducatie, beeldende kunst 

en bouwkunst, cultureel erfgoed (archieven, musea, 

archeologie, monumenten), media en letteren, film, en 

podiumkunsten (gezelschappen en podia). 

Ontwikkelingen
Lokale identiteit en breedtebeleid. 

Cultuur en media zijn van belang voor de identiteit en 

het profiel van een gemeente. In de afgelopen periode 

zijn bijvoorbeeld diverse lokale canons voor geschiedenis 

en cultuur gemaakt. Daarnaast wordt meer en meer ver-

binding gelegd met andere beleidsterreinen ten behoeve 

van sociale cohesie, economisch-toeristische potentie en/

of ruimtelijke planning. Ook landelijke organisaties als 

Kunsten ’92 en de Cultuurformatie hebben gemeenten 

hierop geattendeerd.

Talentontwikkeling en kwaliteit. 

Het rijk subsidieert cultuur met als motto: een brede basis, 

een hoge top. Gemeenten zijn als eerste verantwoordelijk 

voor een brede basis, maar steeds meer lokale overheden 

stellen ook talentontwikkeling tot doel. Om de kwaliteit 

voor burger en overheid te waarborgen is in overleg met 

de VNG gekomen tot certificering, een landelijk register 

en daaraan gekoppelde model(budget)subsidiëringsaf-

spraken voor musea, instellingen kunsteducatie/opleidin-

gen amateurkunst en openbare bibliotheken. De criteria 

worden in 2010 geactualiseerd. Voor instellingen zoals de 

theaters en poppodia bestaan vergelijkbare modelafspra-

ken. 

Rijkscultuurfondsen. 

Het rijk werkt met een vierjarig Subsidieplan 2009-2012 

voor (grotere) instellingen in de zogeheten landelijke 

basisinfrastructuur. Andere gelden (vooral voor (kleinere) 

instellingen van landelijke betekenis en voor innovatie en 

experimenten) lopen veelal via rijkscultuurfondsen. Per 



2009 hebben 35 grotere gemeenten en de provincies ten 

behoeve van de andere gemeenten voor vier jaar rijksgeld 

ontvangen uit het nieuwe Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Doel: het stimuleren van amateurkunst, cultuureduca-

tie binnen- en buitenschools (kunst, erfgoed, media) en 

volkscultuur. In 2010 komen nieuwe regelingen voor de 

instellingen en twee programma’s: ‘Er zit muziek in ieder 

kind’ en ‘Het beste van twee werelden: de amateur- en 

professionele kunst’. Ook het nieuwe Fonds voor Podi-

umkunsten komt dit jaar met nieuwe regelingen, onder 

andere voor de lokale podia. De Mondriaanstichting, heeft 

de meeste regelingen voor gemeenten en lokale instellin-

gen gehandhaafd. 

Geld, beleid, wet- en regelgeving rijk. 

Het rijksgeld voor beeldende kunst en vormgeving is per 

2009 van de provincies overgegaan naar 36 grotere ge-

meenten met een regiofunctie. De Impuls brede scholen, 

sport en cultuur is per 2008 gestart met rijksgeld voor de 

G30 en wordt tot en met 2012 uitgebreid tot 2.250 combi-

natiefuncties in alle gemeenten.

Op grond van een wijziging van de Mediawet hebben 

gemeenten per 2010 de zorg voor de bekostiging van een 

representatieve publieke lokale omroep. Hiertoe is een 

bedrag in het gemeentefonds gestort. De Cultuurimpuls in 

het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is gestopt, 

terwijl het rijksgeld nu wordt besteed aan de aandachts-

wijken en projecten van landelijke betekenis. 

Vanaf 2010 is er een charter bibliotheekbeleid met als 

gemeentelijke functies: opdrachtgever van de basisbiblio-

theken, deelname van bibliotheken aan netwerken en im-

plementatie van (digitale) innovatie (daarvoor verleent het 

rijk startgeld). De Beleidsbrief ‘Waarde van creatie’ over 

cultuur en economie plus creatieve industrie verscheen 

eind 2009, terwijl een meerjarig kennisprogramma voor 

gemeenten is gestart. De Kamer heeft ingestemd met een 

wijziging van de Mediawet die leidt tot de vervanging van 

kabelraden door burgerinbreng via een zogeheten waar-

borgmodel. Het rijk ontwikkelt een nieuwe visie op de 

Archiefwet. Op korte termijn beoogt het rijk decentralisa-

tie van de Regionaal Historische Centra naar de provincies. 

Vermindering van het provinciale archieftoezicht wordt 

gekoppeld aan vergroting van de interne gemeentelijke 

kwaliteitszorg en verantwoording 

Inkomstenvermindering en kostenverhoging. 

De economische crisis raakt alle gemeentelijke terreinen. 

Cultuur en media, waar sprake is van vermindering van 

sponsoring en mecenaat, blijken relatief het hardst te 

worden getroffen. Over terugloop van deelnemers- of 

publieksaantallen zijn nog geen cijfers bekend. Algemene 

wet- en regelgeving hebben de afgelopen jaren vaak tot 

onevenredig veel extra kosten en/of minder inkomsten ge-

leid bij cultuur en media op lokaal niveau, bijvoorbeeld de 

Tabakswet, de Drank- en horecawet, de Arbeidstijdenwet 

en milieuwetgeving.

Inzet gemeenten
• U kunt overwegen om te gaan werken met een lokale 

canon. Het verdient aanbeveling in het cultuur- en 

mediabeleid rekening te houden met het ringenmodel 

en met de verbreding naar de sociale, economisch-toe-

ristische en ruimtelijke terreinen. Vergeet daarbij niet 

het beeldbepalend (religieus en oorlogs-) erfgoed plus 

de wijken en kernen.

• Ook in financieel moeilijke tijden zouden gemeen-

ten talent een kans moeten geven. Het is vanwege 

de kwaliteit aan te bevelen te werken met gecertifi-

ceerde musea, instellingen, kunsteducatie/opleidingen 

amateurkunst en openbare bibliotheken en de daarbij 

behorende model (budget-)subsidiëringsafspraken. Bij 

de andere instellingen kunnen vergelijkbare modellen 

gevolgd worden.

• Het nieuwe beleid van de rijkscultuurfondsen kan ertoe 

leiden dat de betrokken instellingen met aangepaste 

wensen bij de gemeenten aankloppen.

• Stem uw beeldende kunstbeleid af op het nieuwe 

provinciale beleid. Speel geld vrij voor de cofinancie-

ring Impuls brede scholen, sport en cultuur. Denk bij 

de subsidieaanvraag van uw lokale omroep aan uw 

wettelijke zorg. Let op nieuwe projectmogelijkheden 

voor cultuur en ruimte. Verdiep het beleid gelet op de 

drie gemeentelijke functies in het Bibliotheekcharter. 

Wees alert op nieuwe mogelijkheden bij het rijk voor 

uw instellingen ten behoeve van cultuur en economie 

(creatieve industrie) en doe mee aan het kennispro-

gramma. Bedenk wat Regionaal Historische Centra voor 

u kunnen betekenen en stel de gemeente- en streek-

archieven in staat kwaliteit te leveren en zich hierover 

intern te verantwoorden.

• Een terugloop van sponsoring en mecenaat zou door 

gemeenten tijdelijk opgevangen kunnen worden, zoals 

sommige grotere steden al doen. Er staan geen nieuwe 

algemene kostbare wet- of regelgeving of concrete 

rijksoverwegingen op stapel. 

Aanbod VNG
Over nagenoeg alle genoemde beleidsterreinen heeft de 

VNG handreikingen gemaakt. Kortheidshalve verwijzen we 

naar www.vng.nl > beleidsveld Cultuur. Binnenkort publi-

ceren we (geactualiseerde) handreikingen over beeldende 

kunst, podiumkunsten en media-educatie.
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Factsheet Sport

Stand van zaken
Lokaal sportbeleid schept de voorwaarden voor sporten 

en bewegen. Een groot deel van de sportbeoefening 

(georganiseerd en ongeorganiseerd) is mogelijk door-

dat gemeenten zorgen voor de planning, de bouw, het 

beheer en de exploitatie van sportparken, zwembaden en 

sporthallen. Het sportaccommodatiebeleid is de basis van 

het sportbeleid, gericht op het stimuleren van amateuris-

tische sportbeoefening, de ‘breedtesport’. Vooral grote 

gemeenten hebben tegenwoordig ook beleid gericht op 

topsport en de organisatie van grootschalige (top)sporte-

venementen. 

Gemeenten maken vaak onderscheid tussen sport als doel 

en sport als middel. Bij sport als doel gaat het om zinvolle 

vrijetijdsbesteding, maar ook steeds vaker wordt sport in-

strumenteel ingezet vanwege de gunstige maatschappe-

lijke en economische bijeffecten In dit geval spreken wij 

van de inzet van sport als middel. Sport heeft raakvlakken 

met bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, welzijn, gezond-

heidszorg, vrijwilligerswerk, ouderen en onderwijs.

Ontwikkelingen 
Sportstimulering 

Sport ontwikkelt zich lokaal steeds meer tot een volwaar-

dig beleidsterrein. Niet alleen vanwege prestaties op 

sportief vlak, maar juist vanwege de positieve bijdrage 

aan maatschappelijke opgaven. Gemeenten ondersteunen 

lokale sport(verenigingen) organisatorisch en verbinden 

sport steeds vaker met andere beleidsterreinen, zoals 

citymarketing, onderwijs, gezondheidsbeleid en stedelijke 

vernieuwing. 

Olympisch Plan 2028

Het Olympisch Plan beschrijft hoe Nederland door middel 

van sport in economisch, ruimtelijk, welzijns- en sociaal-

maatschappelijk opzicht naar een hoger niveau getild kan 

worden. Het streven is dat  ‘minimaal 75% van de Neder-

landers in 2016 regelmatig aan sport doet’. Gemeenten 

spelen hier een belangrijke rol. Niet alleen omdat het 

Olympisch Plan mogelijkheden biedt voor de verdere ont-

wikkeling van het lokale breedtesport- of topsportbeleid, 

ook op economisch en ruimtelijk gebied liggen er kansen. 

Inzet gemeenten
Sport levert een positieve bijdrage aan: 

•  Het onderwijs, via de inzet van sportverenigingen en 

bijvoorbeeld de combinatiefuncties

•  De naschoolse opvang en de wijk.

•  Het verbeteren van de lokale volksgezondheid.



•  De participatie van kwetsbare groepen.

•  Nationale trots en uitstraling door het stimuleren van 

topsport en evenementen.

Instrumenten  

Als de gemeente geen actueel lokaal sportbeleid heeft, 

kan de gemeenteraad het college van B&W opdracht ge-

ven een beleidsnota op te stellen. Hierin staan o.a. de visie 

op sport, de doelstellingen en de prioriteiten. Als voorbe-

reiding op de nota kan het college de sterke en zwakke 

punten en de kansen en bedreigingen op het gebied van 

sport verkennen. Hierbij wordt ook in kaart gebracht 

welke doelgroepen de gemeente wil bereiken en wat de 

consequenties zijn voor de openbare ruimte en sportvoor-

zieningen. De raad heeft allerlei mogelijkheden om de 

uitvoering van het sportbeleid te ondersteunen. Zoals het 

aanpassen van de tarieven- en subsidieverordening sport, 

het vaststellen van een (sport)evenementenverordening en 

het aanbrengen van dwarsverbanden met andere beleid-

sterreinen. Door het aanpassen van bestemmingsplannen 

kan meer ruimte worden gemaakt voor sport- en speelter-

reinen in de nabijheid van woongebieden en in de wijk. 

De raad kan er ook voor zorgen dat voorzieningen beter 

toegankelijk zijn. 

Olympisch Plan als inspiratiebron 

Met het Olympisch Plan als inspiratiebron kunt u bevorde-

ren dat sport en bewegen dieper geworteld raken in de 

samenleving. U hebt de mogelijkheid sport op diverse wij-

zen in te zetten in het lokale beleid en de samenwerking 

tussen verschillende beleidsterreinen te stimuleren. U kunt 

sport inzetten om sociale doelstellingen te realiseren, zoals 

gezondheidsbevordering en maatschappelijke verbon-

denheid. Sport kan ook worden ingezet om economische 

redenen. Denk aan de organisatie van sportevenementen. 

Buiten dat zij van belang zijn voor de topsport en de 

lokale economie zet een evenement ook uw gemeente op 

de kaart en heeft het een positief effect op de sportdeel-

name. Voor enkele steden is het mogelijk om sport te 

verbinden met (technologische) innovatie. 

Toegankelijkheid en samenwerking

Met een uitdagend en vernieuwend sportaanbod, dat 

toegankelijk is voor veel mensen, stimuleert u actief sport 

en bewegen. Een jeugdsportfonds, een jeugdpas, kortings-

regelingen en subsidies maken voorzieningen toegankelijk 

voor de sociale minima en voor mensen die onbekend 

zijn met sport en bewegen. Dat is vooral van belang in 

deze economisch moeilijke tijden. Scholen zijn de mak-

kelijkste weg om jongeren op een verantwoorde manier 

een gezonde leefstijl bij te brengen. Samenwerking tussen 

scholen en sportorganisaties bevordert bewegen onder de 

jeugd. De gemeente kan hier een stimulerende rol spelen.

U kunt ook aandacht geven aan een geschikt sportaanbod 

voor ouderen en aan de mogelijkheden die sport biedt 

binnen de Wmo.

Samenwerken met sportorganisaties

Sportorganisaties en vooral sportverenigingen, zijn 

belangrijke medespelers in het lokale sportbeleid. Hun 

aanwezigheid geeft vaak een positieve impuls aan de 

leefbaarheid. Door hun opzet en  werkwijze hebben de 

organisaties en verenigingen vaak een positieve invloed 

op de leden. Samen met lokale sportorganisaties kunt 

u sportparticipatie bevorderen. Voorbeelden zijn een 

kennismakingscursus, samenwerking met het onderwijs, 

een jeugdpas of financiële ondersteuning voor minder 

draagkrachtige inwoners. In veel gemeenten krijgen sport-

verenigingen steeds meer een maatschappelijke functie (of 

wordt dit gestimuleerd). 

Sportverenigingen voldoen vaak niet meer aan de heden-

daagse wensen: de veranderende bevolking, de eisen aan 

het bestuur, de snel wisselende sportbelangstelling en de 

afname van het vrijwilligersbestand nopen tot aanpassin-

gen. Sportverenigingen moeten versterkt en gemoderni-

seerd worden zodat zij hun rol waar kunnen maken. 

Accommodaties

Gemeenten hebben veel aandacht voor de exploitatie, het 

multifunctionele gebruik en de kwaliteit van sportvoor-

zieningen. Daarbij spelen vragen als: Is de sportaccom-

modatie veilig te bereiken? Wordt de sportaccommodatie 

multifunctioneel gebruikt? Actueel is de samenwerking 

tussen het onderwijs en de sport en de BSO en sport. 

Andere actuele thema’s zijn zwembaden, kunstgras en 

de aandacht voor kleinschalige wijkgebonden sport- en 

spelvoorzieningen, zoals Cruyffcourts. Het is de taak van 

de gemeente om te zorgen voor voldoende accommoda-

ties, maar ook slim gebruik van (vrijgekomen) ruimte biedt 

mogelijkheden. Tegenwoordig groeit de belangstelling (of 

noodzaak) voor multifunctionele sportparken die even-

eens ruimte bieden voor recreatief medegebruik.

Aanbod vanuit de VNG
• De VNG heeft in 2003 de handreiking ‘Gemeentelijk 

tarieven- en subsidiebeleid in de sport’ uitgegeven. 

De handreiking is niet meer verkrijgbaar. U kunt deze 

lenen via het VNG Informatiecentrum: telefoon: 070-

3738020, e-mail: informatiecentrum@vng.nl.

•    De VNG is Alliantielid van het Olympisch Plan 2028.

•   Het recente nieuws en praktijkvoorbeelden vindt u op 

www.vng.nl > Beleidsveld Jeugd, onderwijs en sport.

Vereniging Van nederlandse gemeenten 88



Februari
2010 89

Factsheet Gemeentelijk 
Internationaal Beleid

Stand van zaken
Burgers worden meer en meer wereldburgers. Bedrijven 

worden spelers op de wereldmarkt. Rekening houden met 

dat wat zich buiten de landsgrenzen afspeelt is allang 

niet meer voorbehouden aan het rijk. Daarom ontwik-

kelt driekwart van de gemeenten internationaal beleid. 

Zo dragen zij bij aan mondiale armoedebestrijding, aan 

beter en democratischer bestuur, aan duurzaamheid, aan 

de aanpak van de wereldwijde klimaatcrisis en aan een 

sterkere eigen gemeente.

Ontwikkelingen
Modern gemeentelijk internationaal beleid is meer dan 

de optelsom van stedenbanden en jumelages. Het is een 

verzamelbegrip voor uiteenlopende activiteiten die al-

lemaal iets met het buitenland te maken hebben. Tegelijk 

met de trend van globalisering en schaalvergroting gaan 

overal in de wereld de decentralisatieprocessen door. 

Wereldwijd is er steeds meer erkenning voor de rol van 

lokale overheden in het leveren van basisvoorzieningen, 

het bevorderen van lokale economische ontwikkeling, het 

versterken van sociale cohesie, en het faciliteren van par-

ticipatie en betrokkenheid van burgers bij besluitvorming.

In het verlengde daarvan vormen lokale overheden hun 

eigen internationale netwerken voor samenwerking en 

voor het uitwisselen van kennis en expertise. Ook lokale 

behoeften inspireren gemeenten tot het voeren van 

internationaal beleid. Gemeenten werken aan hun imago 

in het buitenland en trekken daardoor bedrijvigheid en 

kennisinstellingen aan. Om aan te sluiten bij de wensen 

en problemen van migranten gaan gemeenten contacten 

aan met herkomstlanden. En lokale overheden leren van 

buitenlandse partners om met Europese financiering pro-

jecten in de eigen gemeente te verwezenlijken.

Inzet gemeenten
Een gemeente kiest zelf of zij wel of niet aan internatio-

nale samenwerking doet. Al dertig jaar geleden onder-

kende de rijksoverheid de waarde van gemeentelijke 

internationale samenwerking en besloot zij dat gemeen-

ten hiervoor geld mochten vrijmaken.

Sinds het begin van de jaren negentig stimuleert het 

ministerie van Buitenlandse Zaken de samenwerking met 

gemeenten in ontwikkelingslanden en in Oost-Europa. 

Daarvoor zijn cofinancieringsprogramma’s gemaakt, die 

beheerd worden door de VNG. Deze programma’s

passen in het beleid van Buitenlandse Zaken om bij te 



dragen aan de kwaliteit van het bestuur elders en aan het 

van onderop opbouwen van een netwerk van relaties tus-

sen onze eigen samenleving en samenlevingen elders. 

Internationaal samenwerken kan op veel verschillende 

manieren. Enkele voorbeelden:

• Ervaringen delen met andere Europese gemeenten 

rond een bepaald beleidsterrein.

• Contacten van lokale bedrijven vergemakkelijken die 

zaken willen doen met bijvoorbeeld China of Brazilië.

• Eigen bestuurlijke ervaring delen met jonge lokale 

democratieën in bijvoorbeeld Servië of Zuid-Afrika.

• Particuliere initiatieven uit de eigen gemeente stimule-

ren door subsidies of andere faciliteiten.

• Na een natuurramp in het buitenland wederopbouw-

hulp verlenen via particuliere of gemeentelijke kanalen. 

• Millennium Gemeente worden.

Millennium Gemeente worden
Door klimaatbeleid, kennisoverdracht aan gemeenten in 

ontwikkelingslanden en ondersteuning van hulpinitia-

tieven uit de bevolking draagt u bij aan het behalen van 

de VN-millenniumdoelen, gericht op het halveren van 

extreme armoede in de wereld voor 2015. 

U kunt u uw mondiale verantwoordelijkheid tonen door 

deel te nemen aan de Millennium Gemeente campagne 

van de VNG.

Jonge raadsleden kunnen actief worden in het Platform 

Jonge Millennium Gemeenteraadsleden. 

U vindt meer informatie over de campagne en het plat-

form op www.millenniumgemeente.nl en via info@mil-

lenniumgemeente.nl of tijdens het Millennium Gemeente 

Symposium op 7 oktober in Utrecht.

Aanbod VNG
VNG International

VNG International ondersteunt gemeenten bij het professi-

oneel uitvoeren van gemeentelijk internationaal beleid via 

informatievoorziening, advisering, het bevorderen van uit-

wisseling van kennis en ervaring en belangenbehartiging 

namens de gemeenten bij regering, parlement en op Eu-

ropees niveau. Ook verzorgt VNG International evaluaties 

van het internationaal beleid van een gemeente of van het 

functioneren van een stedenband. De advisering valt deels 

onder het standaardaanbod van de VNG aan haar leden. 

Voorbeelden: een reactie op een conceptbeleidsnotitie, 

een advies over de vormgeving van een stedenband of een 

inleiding voor een raadscommissie.

VNG International is via het Service Bureau Europa ook 

dienstverlenend op het terrein van Europese subsidies en 

kennisnetwerken voor de Nederlandse gemeenten. Meer 

informatie vindt u in de factsheet Europa en gemeenten.

Het bevorderen van uitwisseling van kennis en ervaring 

gebeurt onder meer via platforms en landenkringen. Die 

zijn er voor gemeentelijke samenwerking met Marokko, 

Turkije, Suriname en de Antillen. VNG International 

beheert op verzoek van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken het LOGO South programma dat cofinanciering en 

ondersteuning mogelijk maakt voor kennisoverdracht aan

gemeenten in ontwikkelingslanden. Daarnaast ontwikkelt 

VNG International samen met Nederlandse gemeenten 

programma’s die op andere landen gericht zijn zoals ‘de 

nieuwe buren’ van de uitgebreide Europese Unie.

Informatiebronnen
• Bekijk www.vng-international.nl voor een overzicht van 

onder andere de internationale paragrafen in alle colle-

geprogramma’s (2006-2010) gerangschikt naar gemeen-

tegrootte, nota’s internationaal beleid, publicaties, en 

laagdrempelige subsidieprogramma’s.

• Bezoek www.millenniumgemeente.nl, een uitgebreide 

website met veel voorbeelden van activiteiten van Mil-

lennium Gemeenten.

• Neem een abonnement op de tweemaandelijkse elek-

tronische nieuwsbrief Gemeentelijke Europese en inter-

nationale samenwerking (gratis). U kunt zich hiervoor 

aanmelden per e-mail: vng-international@vng.nl

• Bezoek de stand van VNG International op het VNG 

Congres in Leeuwarden op 8 en 9 juni.

• Bestel of download publicaties via www.vng-internatio-

nal.nl:

• ‘Mondiaal op eigen schaal: Gemeentelijk internatio-

naal beleid anno 2009’ (VNG, 2009) – verslag van een 

onderzoek onder alle Nederlandse gemeenten

• ‘Recht op de doelen af! Millennium Gemeente 

campagne brochure 2009’ (VNG, 2009) – handleiding 

voor Millennium Gemeenten met veel praktijkvoor-

beelden

• ‘Een ramp in  het buitenland en dan: Leidraad voor 

gemeentelijke besluitvorming’ (VNG, 2008) 

• ‘De dienstreis binnen de gemeentelijke internatio-

nale samenwerking’ (VNG, 2005) – antwoorden op 

tien veelgestelde vragen over nut en noodzaak van 

gemeentelijke dienstreizen naar het buitenland.
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Factsheet Gemeenten en Europa

Stand van zaken
In de Europese Unie wonen en werken bijna 500 mil-

joen mensen in ongeveer 80.000 gemeenten. Bijna alle 

gemeenten kampen met dezelfde vraagstukken als uw 

gemeente. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, im-

migratie, verstedelijking, jeugdwerkloosheid, sociale zorg, 

veiligheid.

Dankzij de EU kunnen gemeenten over de grenzen heen 

kennis en ervaring uitwisselen en samenwerken. De 

gemeenten stemmen hun beleid af op Europees beleid, 

waarvoor ze extra geldbronnen kunnen aanboren. 

Daarnaast beïnvloeden Europese regels de dagelijkse 

gang van zaken binnen een gemeente. Denk aan de aan-

bestedingsregels, de staatssteunregelgeving, milieuregels 

en de dienstenrichtlijn. 

Ontwikkelingen
De vervlechting tussen gemeentelijk en Europees beleid 

gaat door. Nieuwe regelgeving is in de maak en de EU 

publiceert voortdurend over de beschikbare fondsen voor 

gemeentelijk beleid.

Aan u als gemeente de uitdaging om gebruik te maken 

van de beschikbare gelden en de Europese regels op een 

juiste wijze toe te passen. 

Inzet gemeenten
Hoe maakt u gebruik van beschikbare Europese gelden?

Door Europa te gebruiken als inspiratiebron en ken-

nisnetwerk kunt u innovatief beleid ontwikkelen. De EU 

ondersteunt innovatieve activiteiten via een groot aantal 

subsidieregelingen. De EU kent verscheidene Europese 

fondsen, gericht op het versterken van het lokaal bestuur. 

Gebruik ze! 

Via verschillende subsidieprogramma’s is voor de periode 

2007-2013 ongeveer € 975 miljard beschikbaar voor acti-

viteiten van gemeenten. Bedenk goed dat u niet snel of 

makkelijk in aanmerking komt voor Brussels geld. U moet 

eerst buitenlandse partners vinden, een administratie 

voeren en rekening houden met de Europese regels. 

Toch is het vaak zeer de moeite waard om een Europese 

subsidie aan te vragen! Het is mogelijk om daarmee de 

lokale situatie te verbeteren, soms door samen te werken 

met buitenlandse gemeenten. Ook levert het uitvoeren 

van Europese projecten vaak nuttige samenwerkingsver-

banden en kennis op. 

Succesvolle Europese subsidieaanvragen komen vaak 

voort uit de eigen strategische beleidsagenda van uw 

gemeente. Neem uw beleidsagenda bij de hand en bekijk 



goed of er wellicht Europees geld beschikbaar is voor uw 

voornemens. Ga uit van gemeentelijke belangen en inte-

ressegebieden en baseer hierop een aanvraag. 

Hoe past u de Europese regels toe?
Europese regels gaan boven nationale regels. Kennis van 

de Europese regels is dus onontbeerlijk! Gaat u duurzaam 

inkopen, samenwerken met marktpartijen in een 

PPS-constructie, of subsidies verstrekken aan bedrijven 

met vernieuwende plannen voor energiebesparing? Bij al 

deze zaken is kennis van aanbesteden en staatssteunregels 

essentieel.

Hoe kunnen gemeenten het aanpakken?
• Gemeenten moeten investeren in kennis en capaciteit 

om de Europese regels correct toe te passen. Het is 

bijvoorbeeld nuttig om een ‘Europa-coördinator’ aan te 

stellen of opleidingen te verzorgen op het gebied van 

Europees recht.. 

• Borg in uw gemeentelijke organisatie dat besluiten aan 

de Europese regels worden getoetst. Dit kan bijvoor-

beeld via een Europa-toets bij besluit- en dossiervor-

ming. 

• Samenwerking met andere gemeenten biedt vaak 

uitkomst, bijvoorbeeld op het terrein van gezamenlijk 

inkopen.

Aanbod VNG
• In de vorm van het Servicebureau Europa biedt de VNG 

u de nodige kennis, ervaring en het Europese netwerk 

om uw subsidietraject te ondersteunen. 

• Het Servicebureau Europa geeft een overzicht van alle 

Europese subsidieregelingen voor de periode 2007-2013 

in de publicatie ‘De Europese Subsidiewijzer’, zie ook 

www.servicebureau-europa.nl. 

• Via de tweewekelijkse gratis digitale nieuwsbrief (ook 

verkrijgbaar via de website) blijft u op de hoogte van 

de recente ontwikkelingen. Op de website vindt u een 

database met voorbeelden van projecten, waarbij Euro-

pees geld gebruikt is. 

Regels
De VNG financiert het kenniscentrum Europa decentraal. 

Dit doen we samen met het IPO, de Unie van Waterschap-

pen en het ministerie van BZK. 

U kunt bij Europa decentraal terecht met al uw vragen op 

het gebied van Europese regels. 

Op de website www.europadecentraal.nl vindt u alle 

informatie over de Europese regelgeving, die Nederlandse 

gemeenten raakt, met daaraan gekoppeld praktijkvoor-

beelden. 

Ook de publicatie ‘Handreiking Europaproof Gemeenten’ 

staat op de website van Europa decentraal. De handrei-

king geeft handvatten om uw organisatie te laten voldoen 

aan Europese regelgeving. 

Wekelijks geeft Europa decentraal de gratis digitale 

nieuwsbrief ‘De Europese Ster’ uit. Hierin staan de meest 

recente ontwikkelingen op het gebied van Europese 

regels. 

U vindt meer informatie op www.vng.nl > Beleidsveld 

Europa > Gemeenten Europaproof 
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Factsheet Werkgeverschap

Stand van zaken
De gemeente is als eerste overheid voor burgers de 

belichaming van wat overheid inhoudt. Gemeenten 

spelen een belangrijke rol in het overbruggen van de 

kloof tussen burgers en overheid. Het komt aan op prima 

dienstverlening en goede communicatie, op het vermo-

gen om zich in de kritische burger te kunnen verplaatsen. 

Gemeenten zien zich daarnaast geplaatst voor meer en 

ingewikkelder taken (denk aan Wabo, Wmo en Wro) en 

organisatieveranderingen (bijvoorbeeld de vorming van 

de veiligheidsregio).

Dat vergt krachtig lokaal bestuur. De mensen in het stad-

huis zijn de kritische succesfactor. De stadhuisbemanning 

moet in de 21e eeuw snel kunnen schakelen, snel nieuwe 

vaardigheden kunnen aanleren, goed kunnen samen-

werken. Hoe kun je anders ingewikkelde infrastructurele 

werken goed begeleiden, je dienstverlening ook digitaal 

op orde hebben of in samenspel met de woningcorpora-

tie het wijkbeheer realiseren. De gemeente moet de juiste 

mensen zoeken en aan zich binden. En goed personeels-

beleid maakt verschil!

De gemeente is niet alleen de eerste overheid, de ge-

meente is ook werkgever. Personeelskosten vormen een 

belangrijk deel van de gemeentelijke begroting. Het is 

zaak ervoor te zorgen dat deze kosten renderen: dat de 

capaciteitsplanning op orde is, dat motivatie hoog en 

(dus) ziekteverzuim laag is en dat er een gezonde balans 

is tussen in- , door- en uitstroom van medewerkers. P&O 

is met andere woorden een belangrijke, doorslaggevende 

portefeuille.

Ontwikkelingen in cijfers
• Van de in totaal 180.000 gemeenteambtenaren is 54% 

ouder dan 45 jaar en 21% ouder dan 55 jaar. Vergele-

ken met de Nederlandse beroepsbevolking (35% ouder 

dan 45 jaar; 13% ouder dan 55 jaar) is het personeels-

bestand van gemeenten veel grijzer. 

• De gemeente is ook veel minder groen dan de gemid-

delde Nederlandse organisatie: 1,7% van de ambte-

naren is 25 jaar of jonger. Over heel Nederland is dit 

16%.

• De vergrijsde gemeenteambtenaren stromen de 

komende jaren uit. De verwachte uitstroom naar (pre)

pensioen is 31% tot 2013. Gemeenten krijgen dus te 

maken met een groot verlies aan kennis en een grote 

vervangingsvraag. 

• Door de vergrijzing en ontgroening is er schaarste: 

de potentiële beroepsbevolking neemt met 225.000 

personen toe tot 2015. Daar moeten alle Nederlandse 



werkgevers het mee doen. De gemeente vist met 

andere woorden in een klein vijvertje. Dat klemt nog 

meer nu gemeenten vooral HBO-geschoold personeel 

zoeken. 

• Een belangrijke factor om werknemers te binden is 

‘groei en ontwikkeling’. Investeren in werknemers 

loont en is nodig om mensen inzetbaar te houden, 

zeker nu we steeds langer gaan doorwerken. 

Inzet gemeenten
Gemeenten geven hun werkgeverschap zelf kleur. Om 

de lokale plannen en ambities waar te kunnen maken is 

een excellent ambtenarenkorps nodig. Dat betekent dat 

gemeenten moeten investeren in goed werkgeverschap. 

Werkgeverschap vervult een sleutelrol in de performance 

van de hele gemeente. 

De kost gaat voor de baat uit, maar die mag er dan ook 

zijn. Gemeenten die investeren in hun eigen personeel 

plukken daarvan de vruchten. Een hoge medewerkertevre-

denheid betekent een lager verzuim, hoge productiviteit 

en gaat vaak samen met een hoge waardering van bur-

gers. Investeren in juiste werving en selectie en opleiding 

maakt het mogelijk met een lean en mean ambtenarenap-

paraat te werken. 

Aanbod van de VNG
• De VNG onderschrijft het belang van werkgeverschap. 

In 2009 en 2010 is een van de thema’s van de VNG: 

eerste overheid, beste werkgever. Door interviews, 

campagnes, optredens op congressen en bijeenkomsten 

en tal van publicaties geeft de VNG hier inhoud aan.

• De VNG biedt een platform om kennis en ervaringen uit 

te wisselen. De VNG organiseert bijeenkomsten in het 

land, maar geeft de platformfunctie ook digitaal vorm. 

Praktijkvoorbeelden van gemeenten, vacaturebeleid in 

tijden van crisis, traineeships, opleidingen en nog meer 

vindt u op www.vng.nl/bestewerkgever.

• De VNG heeft een glossy magazine gemaakt over het 

werkgeverschap van de gemeente: lekker leesbaar, 

met prachtige en inspirerende foto’s, interviews en 

reportages. Kijkt u op www.vng.nl/bestewerkgever voor 

downloads en bestelwijze. 

• In 2010 verschijnt onder de vlag van eerste overheid, 

beste werkgever de publicatie ‘Gemeentelijke samen-

werking: goed geschakeld’ met daarin voorbeelden van 

samenwerking en handvatten hoe deze vorm te geven. 

Samenwerking biedt immers kansen: voor de ambte-

naar die wil doorgroeien, voor de gemeente die speci-

alistische kennis nodig heeft en kritisch met financiële 

middelen wil omgaan.

• De VNG heeft de gemeentetrainee ontwikkeld, een 

equivalent van de rijkstrainee. Jonge hoogopgeleide 

talenten zijn bij de VNG in dienst, worden door de VNG 

opgeleid en op verzoek bij gemeenten geplaatst op 

detacheringbasis. Zie: www.vnggemeentetrainee.nl 

• De VNG organiseert een masterclass Werkgeverschap 

voor de portefeuillehouder P&O in het voorjaar van 

2010.

• Het A+O-fonds gemeenten verzamelt en publiceert 

relevante personeelsinformatie over gemeenten op 

 www.aeno.nl.

• Het A+O-fonds gemeenten ondersteunt gemeenten 

op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie met een 

campagneformat ‘bij de gemeente heb je het zelf in de 

hand’. Zie: www.aeno.nl

• Het A+O-fonds houdt gemeenteambtenaren inzetbaar 

met de campagne groeien bij gemeenten. Deze sub-

sidieert opleidingen en trainingen van de individuele 

ambtenaar. Zie: www.groeienbijgemeenten.nl  
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