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concept

De 355 Nederlandse gemeenten maken samen de Vereniging van 
 Nederlandse Gemeenten. Samen werken we aan een krachtige  lokale 
overheid. Samen vormen de gemeenten een sterk netwerk voor 
 kennis ontwikkeling en onderlinge kennisdeling, waarin met elkaar én met 
 andere partijen wordt samengewerkt aan verbetering van de gemeen-
telijke uitvoering en dienstverlening en de grote maatschappelijke en 
bestuurlijke opgaven die op ons afkomen.

Vier jaar geleden stelden we een verenigingsagenda op – De  Gemeente 
2020 –, gebaseerd op gesprekken en discussies met  burgemeesters, 
wethouders,griffiers,raadsledenensecretarissen.Opbasisvan
de  opgaven uit De Gemeente 2020 hebben we jaarlijks een nieuwe 
 uitvoeringsagenda opgesteld en uitgevoerd.

Ookindezenieuwebestuursperiodegingenweopzoeknaarsamen
bindendethema’senopgavenbinnendevereniging.Opnieuw
 organiseerden we in samenwerking met de provinciale  afdelingen 
 bijeenkomsten in het hele land waaraan burgemeesters,  wethouders, 
raadsleden,gemeentesecretarissenengriffiersdeelnamen.De
provincialeafdelingendroegenzelfdeonderwerpenaan.Stukvoorstuk
waren het boeiende bijeenkomsten die richting geven aan de koers die 
wedekomendejarenmoetenvolgen.Ondanksderegionaleverschillen
bleek er grote overeenstemming over de belangrijkste opgaven waar 
gemeenten en de vereniging van gemeenten voor staan.

In ‘Gemeenten 2024’ geven we die ontwikkelingen en opgaven een 
plaats. Voor de uitwerking van de opgaven stellen we jaarlijks een 
 uitvoeringsagenda samen. Daarbij houden we vast aan de methode die 
we bij het opstellen van Gemeenten 2024 volgden: op basis van dialoog 
met de leden. Samen vormen we immers de vereniging en staan we voor 
een krachtige lokale overheid.

 
Namens het VNG-bestuur,
Jan van Zanen

Voorwoord
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Het gaat goed met Nederland. De economie bloeit en de meeste 
Nederlanderszijngelukkig.Delevensverwachtingblijftstijgenen80
procentvandemensenvoeltzichgezond.Alssterkepuntenvanons
landnoemenNederlandersdedemocratischerechtsstaat,deflorerende
economieendegoedekwaliteitvanhetonderwijs.Deonderzoekenvan
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laten keer op keer die mooie 
kantenvanonslandzien.Maarzetonenookeenkeerzijde:eengroteen
groeiendegroepinwonersvoeltzichonzekeroverdetoekomstenheeft
erweinigvertrouwenindathetookvoorhenbeterzalworden.Deze
maatschappelijke tegenstellingen vormen een groot vraagstuk.

SCPdirecteurKimPuttersonderscheidtinzijnrecenteboekVeenbrand 
vier ‘smeulende kwesties’ die een rol spelen bij die tegenstellingen: de 
focus op economische groei in plaats van brede welvaart, de afnemen-
deinclusiviteitvanonzediversesamenleving,deafnemendematewaarin
burgerszichthuisvoelenendebeperktezeggenschapdiezeervarenin
de politiek. De politiek heeft bijgedragen aan het ontstaan van die tegen-
stellingen, aan de sterke behoefte die mensen hebben aan houvast voor 
detoekomstenaanzekerheidenveiligheid.Hetisnunoodzakelijkdatde
politiek een samenhangend antwoord weet te formuleren op weg naar 
een nieuwe samenleving.

De tegenstellingen komen vooral op lokaal niveau aan het licht, in de 
dagelijkse praktijk van bestuurders en ambtenaren. Binnen de  lokale 
gemeenschappen ligt ook de sleutel voor de oplossing. Het lokaal 
bestuur kan op dit moment slechts de randen van de  maatschappelijke 
tweedelingenigszinsverzachten,omdathetgebondenisaanweten
regelgeving.Hetisnodigdatoprijksniveauwordtingeziendateen
 inclusieve samenleving alleen kan bestaan bij de gratie van solidariteit en 
hetoverbruggenenverkleinenvanverschillen.En,zoalsHermanTjeenk
Willink het formuleerde: kabinet en parlement moeten ook bereidheid 
tonenomtelerenvandeuitvoeringspraktijk,bereidzijnombeleiddat
verkeerduitpaktteherzien.Slechtsonderdieconditieskunnengemeenten
degroteopgavenwaarvoorzestaantoteengoedeindebrengen.

Grote opgaven voor de komende periode vinden hun oorsprong vaak 
inwereldomvattendeontwikkelingen,zoalsdeklimaatopgavenende
omgang met informatietechnologie. Sommige opgaven volgen uit 
besluitvormingopEuropeseschaal,zoalsdeCO2-reductie en privacy-
wetgeving. Weer andere opgaven vloeien voort uit landelijke besluit-
vorming,zoalshetaardgasvrijmakenvanwoningen,deinvoeringvan
deOmgevingswetentalvananderegrotereenkleinereonderwerpen

1. Inleiding
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die allemaal uitwerking en inpassing vragen door gemeenten, de eerste 
 overheid.

Naast de vele onderwerpen die ‘van bovenaf’ op het bord van het lokaal 
bestuur belanden, wordt er ook vanuit de inwoners een beroep gedaan 
op de inventiviteit, besluitvaardigheid en uitvoeringskracht van het 
gemeentebestuur. Een breed scala aan maatschappelijke onderwerpen 
vraagt dagelijks om aandacht. Burgerinitiatieven, ondermijning, twee-
deling,schuldenproblematiekofeennieuwzwembad,allemaalstrijdenze
om voorrang.

Degroteverantwoordelijkhedendiehetlokaalbestuurzijntoebedeeld,
vragenomeensterklokaalverhaal.Depolitiekraakt,zowellandelijk
als lokaal, steeds verder gefragmenteerd. De overheersende politieke 
stromingenzijnophunretour,nieuwespelerseisenviadesocialemedia
hun gelijk en beïnvloeden de meningsvorming.

Binnen de vereniging van gemeenten komen alle lijnen samen. Daar 
moetdeverbindinggezochtwordenenmoetentegenstellingenworden
 overbrugd. De vereniging is ook het platform waarmee het lokaal 
bestuurzichverderkanversterken.Weziendatverschillentussenregio’s
engemeentenonderlingduidelijkerzichtbaarwordenenzichluider
 manifesteren. Dat vraagt om een richting en om een gedeelde  opvatting 
overgrotegezamenlijkemaatschappelijkeopgaven,zoalsklimaaten
energie,duurzaamheid,bouwenenwonen,demaatschappelijketwee
deling, digitalisering en de inclusieve samenleving.

Dezeopgavenmoetenwebinnenenbuitendeverenigingagenderen.
Alswijhetnietdoen,zullenanderenuiteindelijkvooronsbesluiten.

Gemeenten 2024 benoemt de thema’s en richtingen voor de oplossingen 
en verbindt ons.
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2.  Terugblik 
2015-2019

Ontwikkelingen in het kort
De decentralisaties in het sociaal domein waren voor veel gemeenten de 
grootste opgave van de afgelopen jaren. Nadat in 2015 gemeenten ver-
antwoordelijkwerdenvoordenieuwetakeniseenbewegingingezetnaar
eenintegralebenaderingenaanpak.Dezetransformatieisbemoeilijkt
door de tekorten waarmee de gemeenten al snel te maken kregen en die 
met de jaren niet verminderden.
In 2015 kwam een grote stroom vluchtelingen uit oorlogsgebieden op 
gang waarvoor gemeenten de noodopvang en huisvesting moesten 
verzorgen.Tegelijkertijdmoestengemeentenookhardaanhetwerkom
hiervoor draagvlak bij hun inwoners te vinden.
Intussen speelde – iets meer op de achtergrond – de voorbereiding van 
deimplementatievandeOmgevingswet.Deveranderingendiedewet
metzichmeebrengtvrageneengrondigevoorbereiding,zowelinhou-
delijk als procesmatig. De nieuwe Woningwet en de toenemende druk 
op de woningmarkt maken het woonbeleid opnieuw een groot thema. 
Naast de dringende behoefte aan nieuwbouw, ligt er ook veel werk in 
de  transformatie van bestaande bouw. Niet alleen op het gebied van 
verduurzaming,maarookinhetvindenvanspecifiekeoplossingenvoor
de woonbehoefte van ouderen en kwetsbare groepen. In krimpgebieden 
komt daar nog een saneringsopgave voor leegstaand vastgoed bij. Van 
recenteredatumisdegroteaandachtvoorklimaatenenergie.Eenflink
aantalgemeentenheeftaleenambitieuzeagendaopgesteldeninves-
teert in energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Veelgemeentenspannenzichinvoorhetversterkenenvitaliseren
van de lokale democratie, daarbij ondersteund door de  programma’s 
 Democratic Challenge en Democratie in Actie!. Het versterken van 
debetrokkenheidvaninwonersstaatindezeprogramma’svoorop.
Tegelijkertijdzienweookeenmindergewenstevormvanbetrokkenheid
bij het lokaal bestuur ontstaan: bedreigingen en agressie jegens bestuur-
ders en ondermijning van de democratische orde.

De samenwerking tussen gemeenten op het gebied van uitvoering en 
dienstverlening is sterk gegroeid, vooral daar waar digitale processen het 
werkondersteunen.Sommigevraagstukkenzijntecomplexomlokaal
goed te kunnen oplossen; op andere vraagstukken is voordeel te behalen 
door het met elkaar te organiseren. Deels gebeurt die samenwerking op 
regionaleschaal,maarsteedsvakerwordtookgekozenvoorcollectieve
uitvoering.VoorbeeldenzijndeDigitale agenda 2020, de Smart City- 
strategie en de bundeling van activiteiten in Samen Organiseren.

Versterking en vitalisering van de 
lokale democratie vormden de 
kern van De Gemeente 2020, de 
leidraad voor de VNG- agenda 
in de vorige bestuursperiode. 
Het overbruggen van de kloof 
 tussen inwoners en bestuur was 
het belangrijkste doel. Inwoners
participatie en aansluiten bij 
bewonersinitiatieven zijn instru-
menten om een meer horizontale 
relatie tussen bestuur en inwoners 
te bereiken. De ‘informatiesamen-
leving’ vraagt om een andere, 
meer gelijkwaardige rol van de 
overheid. De overheid staat ten 
dienste van de inwoners en dient 
zich daarom aan te passen aan de 
samenleving, niet andersom.
Veel aandacht ging ook uit naar 
meerschaligheid. Op verschil-
lende terreinen moeten gemeen-
ten gezamenlijk optreden. Voor-
beelden daarvan zijn visievorming 
en innovatie, gemeenschappe-
lijke infrastructuur en collectieve 
inkoop. Van verdergaande samen-
werking op diverse schalen tot het 
onderling differentiëren van taken.
Een grote opgave was ook het 
werken aan een  excellente 
 uitvoering van de dienst
verlening. De  hedendaagse 
samenleving stelt zodanige 
eisen aan de uitvoering door 
 gemeenten dat standaardisering 
en een uniforme digitale infra-
structuur noodzakelijk zijn.

Samenvatting De 
Gemeente 2020



7Gemeenten 2024

concept

Relevante rapporten en adviezen
Gemeentenzijndeeersteoverheid,deoverheidwaartoeinwonerszich
als eerste wenden. De toename van het aantal gemeentelijke taken 
heeft daar sterk aan bijgedragen. Tegelijkertijd kunnen gemeenten het 
steedsmindergoedalleenaf.Veelopgavenmoetenzijregionaalof
samenmetandereoverhedenoppakken.Maarhetbestuurlijkbouwwerk
van  Nederland is nog ingericht op de situatie van een eeuw geleden, 
een situatie  waarin de overheid een andere rol en positie had dan nu en 
waarin de  verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen 
anderswarengedefinieerd.Dieveranderingeninhetbestuurlijkeland-
schap,aangevuldmetmaatschappelijkeontwikkelingenzoalshierboven
beschreven,vragenomnieuweoplossingen.Indeafgelopenperiodezijn
overdezevraagstukkenverschillenderapportenverschenen.Hieronder
beschrijven we in het kort een aantal centrale thema’s uit die rapporten. 

p Gelijkwaardigheid
Inalleonderzoekennaardeveranderenderolvanhetopenbaarbestuur
is gelijkwaardigheid een kernbegrip. Dit heeft een aantal redenen. 
Allereerstisdoordedecentralisatiesdewederzijdseafhankelijkheidvan
overhedengrotergeworden.Omdatmaatschappelijkeontwikkelingenin
toenemendemateonvoorspelbaarzijn,moethetopenbaarbestuureen
groot adaptief vermogen ontwikkelen. De meeste grote  maatschappelijke 
opgaven kunnen niet door één overheidslaag worden opgevangen. 
Een ‘multilevel-’ of netwerksamenwerking is veel productiever dan een 
 hiërarchische verhouding. 
Horizontaliseringvandeverhoudingenbetekentdatcultuurenprocessen
inmiddelsminstenszobelangrijkzijnalsstructuren.Alsmedeoverheden
over handelingsruimte beschikken en verschillende  arrangementen 
 kunnen uitproberen, ontstaan verschillende oplossingen voor gelijk-
soortige vraagstukken. In hun rapporten stellen Wim Deetman en de 
Raad van State dat de rol van andere overheden bij kabinets formaties 
moetwordenversterkt,zodanigdatersprakeisvangezamenlijke
 probleemanalyses, mogelijke oplossingen en de verantwoordelijk heden 
die de partners daarbij willen en kunnen dragen. Een regeerakkoord 
moet vervolgens voldoende ruimte bieden voor nader overleg met de 
medeoverheden,vergelijkbaarmetdewijzewaarophetoverlegmetde
sociale partners plaatsvindt.
De Raad van State vindt versterking van de rol van de minister van BZK 
noodzakelijk,pleitvoorinstellingvaneencommissievoorbeslechtingvan
bestuurlijkegeschillen,eenintegralewetgevingsaanpak,beterefinanciële
randvoorwaardenvoorgemeentenenherijkingvanhettoezicht.Eendeel
vandezeadviezenovergelijkwaardigheidismeegenomenindetotstand-
koming van het Interbestuurlijk Programma.

p Differentiatie en maatwerk
Een belangrijk argument voor decentralisatie van taken is dat  gemeenten 
beleid kunnen voeren dat is afgestemd op de wensen van inwoners. 
Niet alleen kan dit leiden tot een grotere betrokkenheid van  inwoners 
bij het bestuur, maar ook tot meer innovatie. Immers, als gemeenten 
 verschillende oplossingen uitproberen voor maatschappelijke  problemen, 
wordtduidelijkwatwelenwatnietwerkt.Opnationaleschaalisdit

Interbestuurlijk  
Programma 
Gemeenten kunnen de maat-
schappelijke opgaven niet alleen 
het hoofd bieden. Voor veel 
opgaven is samenwerking nodig 
tussen overheden. In februari 
2018 ondertekenden gemeenten, 
Rijk, provincies en waterschap-
pen daarom het Interbestuurlijk 
Programma (IBP): de agenda met 
de uitgangspunten voor onderlin-
ge samenwerking tussen de over-
heden op tien maatschappelijke 
opgaven. Ook maakten zij afspra-
ken over het meegroeien van het 
gemeentefonds met de brede 
rijksuitgaven. Het IBP is een mid-
del om als overheden tot betere 
resultaten te komen op basis van 
gezamenlijkheid, gelijkwaardig-
heid en wederkerigheid.

Werkgeversrol  
gemeenten 
Een belangrijke rol voor gemeen-
ten is die van werkgever. Van-
uit deze rol kregen gemeenten 
in toenemende mate last van de 
gespannen arbeidsmarkt, een 
vergrijzend ambtenarenbestand  
en het veranderen, verschijnen en 
verdwijnen van functies, bijvoor-
beeld door digitalisering. Inmid-
dels is sprake van een uniform en 
meer bij de tijd passende rechts-
positie voor alle politieke ambts-
dragers bij decentrale overheden. 
De afgelopen beleidsperiode 
stond ook in het teken van ver-
sterking van het aanzien van het 
ambt, de arbeidsmarktpositie van 
politieke ambtsdragers en de ver-
hoging van de raadsledenvergoe-
ding in kleine gemeenten.
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soortexperimentenvaakteriskant.Essentieelvoorhetslagenvan
 decentralisaties is dat er ruimte is voor maatwerk. De uitdaging is om 
ditniettenkostetelatengaanvankernwaardenalsrechtszekerheiden
rechtsgelijkheid.
Detakendieaangemeentenzijntoebedeeld,zijnnietaltijdopgemeen-
telijkeschaaloptepakken.Alshetbijvoorbeeldomgespecialiseerde
taken gaat of om taken die alleen in grote steden voorkomen, krijg je in 
plaats van nabijheid juist schaalvergroting als gevolg, vaak in de vorm van 
regionale samenwerking. Een mogelijkheid om hier structureel iets aan 
tedoenistaakdifferentiatie,datinverschillendeonderzoekenoverigens
verschillendgewaardeerdwordt.Dekernvandifferentiatie,zoalsbijvoor-
beeld bepleit door de Commissie Toekomstgericht Lokaal Bestuur en 
Van den Berg, is dat er onderscheid wordt gemaakt in bevoegdheden 
van gemeenten. Een centrumgemeente kan in dit model taken uitvoeren 
voor de regiogemeenten en legt hierover verantwoording af in de eigen 
gemeenteraad.Bijeendergelijkeoverdrachtzouhetbijvoorkeurmoeten
gaan over beleidsarme of hooggespecialiseerde taken.

p Meerschaligheid, variaties in samenwerking
Zoals we al in De Gemeente 2020 constateerden moet het openbaar bestuur 
zichinvormgevingaanpassenaanmaatschappelijkeontwikkelingenen
opgavenindesamenleving.Meerschaligheidiseenmaatschappelijkeen
bestuurlijke realiteit. Voor gemeenten betekent dit niet alleen samen-
werken in de verschillende functionele bestuurlijke regio’s, maar ook 
met verder weg gelegen gemeenten met gelijksoortige opgaven of met 
medeoverhedeninNederlandofdaarbuiten.Ookheeftdelokaleover-
heid een rol in de tussenruimte tussen rijksoverheid, maatschappelijke 
organisaties, bedrijven en inwoners.
DeRaadvanStateroeptinditverbandoptoteennaderebezinning
op de positie van regio’s. De derde VNG-Denktank pleit ervoor na te 
 denken over bovengemeentelijke vormen van middenbestuur, vooral op 
 sociaal-economisch gebied.
OokdevierdeVNGDenktank,overregionalesamenwerking,constateert
dat opgaven moeten worden opgepakt in netwerken. De Denktank roept 
hierbijopomvoorafgoedstiltestaanbijdedefinitievandeopgave,
het netwerk waarin de opgave speelt en het sturingsprincipe dat  hierbij 
hoort. Het is nodig om te investeren in gedeeld denken en ervoor te 
zorgendatzakenwordengeborgdenverbonden.

p Meervoudige democratie
Democratieisveelbrederdanpolitiek.Gemeentenexperimenteren
 volop met nieuwe vormen van democratie door inwoners actief bij 
beleidsontwikkeling en besluitvorming te betrekken. Behoud van 
de  positie van de gemeenteraad is daarbij een aandachtspunt. De 
 gemeentelijke democratie moet meer ‘inclusief’ worden.
In recente publicaties wordt nader ingegaan op het belang van ‘maat-
schappelijke of participatieve democratie’. De overheid moet volgens ‘de 
menselijke maat’ en vanuit een duidelijk toekomstbeeld handelen.

Steeds meer gemeenten 
 vinden de weg naar  Brussel. In 
 resoluties en rapporten  erkennen 
 Commissie en  Parlement de 
rol van gemeenten in het 
 Europese beleidsproces. In de 
 komende Europese mandaat-
periode  (20192024) moet dit ook 
 daad werkelijk tot een  grotere 
betrokkenheid van  gemeenten 
leiden, zodat  interbestuurlijke 
samen werking op EU-niveau echt 
van de grond komt.  Hierbij is 
van belang dat EU-regel geving 
uitvoerbaar is, met  voldoende 
ruimte voor lokaal maatwerk, 
en dat de kansen die de EU en 
 grensoverschrijdende samen
werking bieden ook  optimaal 
worden benut.

Gemeenten en  
de Europese Unie
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In de twaalf provinciale bijeenkomsten over Gemeenten 2024, aangevuld 
met bijeenkomsten met de gemeentelijke netwerken, passeerden veel 
onderwerpen de revue. Uit de inhoudelijke discussies destilleerden we 
een aantal rode draden: de verschillen, overeenkomsten en oplossingen 
dievanbelangzijnvoorhetfunctionerenvangemeentenenderoldie
samenwerking hierin kan spelen. De inhoudelijke onderwerpen volgen in 
hoofdstuk 4.

Regionale verscheidenheid 
Iedere regio is uniek, maar ook binnen regio’s is grote verscheidenheid. 
Deopgaven,wijzevanaanpakenookdespecifiekeomstandigheden
verschillen.Tegelijkertijdzienweovereenkomsten,zowelininhoudelijke
als randvoorwaardelijke opgaven.
Gemeentebestuurders benadrukken in de bijeenkomsten de eigenheid 
vanhungemeentenenregio’s,hunspecifiekesituatie.Blauwdrukken
 passen niet bij die eigenheid en verscheidenheid. De bestuurders  roepen 
het Rijk én de VNG op die verschillende kleuren te respecteren en bij 
beleidsvorming daarvan uit te gaan.
Zij signaleren ook grote verschillen tussen en binnen regio’s. De  opgaven 
in stedelijke agglomeraties verschillen sterk van die in de plattelands-
gebieden.Dieverschillenziejeooktussengroteenkleinegemeentenen
tussen krimp- en groeigebieden.
Daarnaastwijzenzijopdetegenstellingdiegevoeldwordttussen
 (aandacht voor) de Randstad en de rest van Nederland. Gevoelens van 
achterstelling bij de verdeling van middelen en aandacht van het Rijk ten 
opzichtevan‘hetWesten’zijnineenaantalprovinciesduidelijkuitgesproken.
Er is een duidelijke spanning voelbaar rond de opwekking van 
hernieuwbareenergie.Omdatverstedelijktegebiedenmeerenergie
gebruikendanzezelfkunnenopwekken,vrezenbestuurderseninwoners
vanhetplattelanddatzij‘deproblemenvandestad’moetenoplossen
ten koste van ruimte voor landbouw en met aantasting van landschappe-
lijke waarden.

Deregio’swillendathunverschillendekarakteristiekenwordengezienen
gerespecteerd. Ze vragen ruimte voor regionale  differentiatie en  stellen 
vooromgemeentenmeerzelftelatenkiezenmetwiezesamenwerken.
Vaste,vanbovenafbepaalderegionalesamenwerkingsverbandenzijn
soms contraproductief. Per opgave kan een ander samenwerkings-
verbandeffectiefzijn.Dankanheteffectieverzijnomineennetwerk
samen te werken met gelijksoortige gemeenten die verder weg 
 liggen dan met buurgemeenten met andere kenmerken en opgaven. 
Gemeentenwillenruimteomdaaroverzelftekunnenbeslissen.

3. Rode draden

Zeeland 
‘We zien Zeeland als een living 
lab waar we op energie en duur-
zaamheid veel kunnen doen en 
bereiken, en een voorbeeld kun-
nen zijn voor Nederland.’

Groningen 
‘Het zou fijn zijn als de VNG ons 
ondersteunt richting het Rijk. Ga 
achter Groningen staan, we zitten 
diep in de problemen.’

Friesland 
‘Laat elke regio zijn eigen energie 
opwekken. Als we op alle flatge-
bouwen wat windmolens plaatsen, 
kunnen steden hun eigen energie 
opwekken. Dus laten we de lasten 
delen, ieder zijn eigen deel.’
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Gedeelde opgaven
Tegelijkertijd stippen bestuurders uit het hele land ook veel  gelijksoortige 
opgavenaan.Overalzijnzebezorgdoverdemaatschappelijkeverschillen
diezeinhungemeentewaarnemen.Verschilleninopleiding,verschillen
tusseninwonersdieondersteuningnodighebbenenzijdiedatniet
hebben.Enverschillentussenmensendiezichactiefinzettenvoorhun
buurtendelokalepolitiekeninwonersdienietstemmenenzichniet
 vertegenwoordigd voelen in de gemeenteraad. Tevens is er aandacht 
nodigvoorlaaggeletterdheidenvergrijzing.Dezorgengaanervooral
over dat scheidslijnen tot onoverbrugbare tegenstellingen en tweedeling 
binnen de gemeenschap leiden.

Tegenstellingen kunnen echter ook positief uitwerken. Zo wijst het 
 College van Rijksadviseurs er in Panorama Nederland bijvoorbeeld op 
datconcentratievanverstedelijkingervoorzorgtdatweonzewaardevolle
landschappenzoveelmogelijkopenhouden.Zobehoudenlandelijke
gebiedenderuimteomdeingrijpendetransitienaareenduurzame
 kringlooplandbouw te maken, waarvoor alle bestaande landbouwgrond 
hard nodig is.

Een andere opgave die gemeenten door het hele land delen is hoe om 
tegaanmetsysteemfalenenfinanciëletekorten.Datlaatstespeeltvooral
ronddejeugdzorg,dievoorvrijwelallegemeenteneenprobleemis,
maar gaat ook een rol spelen in de opgaven rond de  energietransitie. 
SysteemfalenzienwebijvoorbeeldtussendeWmoendeParticipatiewet,
als voorbeelden van wetten die van verschillende en elkaar tegen werkende 
principesuitgaan.Ookschuldhulpverleningwordtalsvoorbeeldgenoemd:
gemeenten constateren dat het Rijk als voornaamste schuldeiser optreedt 
enverschillendeministeriestegengesteldbeleidvoeren.Ookbijbestuur-
lijkeondermijningkunnenwesprekenvansysteemfalen.Bezuinigingen
indestrafrechtketenzorgenermedevoordatbestuurdershetbestuurs-
rechtmoeteninzettenwaardatniethetmeesteffectiefis.Ditallesleidt
ertoedatgemeentengeconfronteerdwordenmetopgavenwaarvoorze
geen instrumenten in handen hebben.

Tot slot is een grote gemene deler dat geen enkele gemeente in 
Nederlandinzijneentjealletakenkanuitvoeren.Regionalesamen
werking is altijd nodig, ongeacht de gemeentegrootte.

Werken vanuit maatschappelijke opgaven
Rodedradenzienweookindewijzewaaropgemeentenmaatschappelijke 
vraagstukken aanpakken. Werken vanuit de maatschappelijke  opgave in 
plaatsvansectoraaliszo’nrodedraad.Doorhetvraagstukcentraalte
stellen, creëren gemeenten verbinding: tussen gemeente en inwoners, 
tussen gemeenten onderling, tussen gemeenten en medeoverheden en 
tussen de verschillende beleidsterreinen. Veel gemeenten gebruiken de 
Global Goals van de Verenigde Naties om maatschappelijke  opgaven (en 
hun ambtelijke organisatie) te structureren, anderen nemen bijvoorbeeld 
het Interbestuurlijk Programma als uitgangspunt. Verbindingen  tussen 
deopgavenwordenzoeerderzichtbaardanwanneergemeenteneen

De P10 stelt in de notitie 
 Leefbaarheidsinitiatieven op het 
platteland: We kunnen helpen bij 
de grote opgaven waar we als 
land voor staan. Sterker nog, op 
basis van onderzoek durven wij 
wel te stellen: zonder platteland 
geen leefbaarheid. De opgave is 
om met elkaar en andere belang-
hebbenden in gesprek te gaan 
en te blijven om bevredigende 
oplossingen te vinden.

Gelderland
‘Het kan toch niet de bedoeling 
zijn dat de burgemeester een 
sheriff wordt? Onze opdracht aan 
de VNG luidt: maak duidelijk hoe 
de verhouding tussen bestuurs- 
en strafrecht ligt.’

 
Drenthe 
‘Luister naar de behoefte van 
de wijk of het dorp en activeer 
 mensen om zelf iets te onder-
nemen. En betrek de jeugd. Dat 
is je continuïteit, je toekomst!’

P10
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sectoraleaanpakzoudenvolgen.Doordeenergietransitieteverbinden
aan onderwijs en arbeidsmarkt of aan het werk van wijkteams, wonen 
aanzorgenzorgaanveiligheid,wordtopaldieterreinenduidelijkewinst
geboektvoorinwoners.Zijwordenimmersookmetaldezeopgaven
tegelijk geconfronteerd.
Omtweedelingtegentegaan,investerenallegemeenteninhet
 vergroten van betrokkenheid van inwoners. Bij de voorbereiding op de 
Omgevingswetbetrekkenzeinwonerszoveelmogelijkbijbeleidsvorming
en uitvoering, juist ook de moeilijk bereikbare groepen. Nieuwe techno-
logischemogelijkheden,zoalsbuurtapps,zettenzijhierbijvaakin.

Samenwerking
Samen Organisereniseengoedmiddelomvraagstukkengezamenlijk
aan te pakken en oplossingen te vinden voor maatschappelijke  opgaven. 
Vernieuwende concepten, met name rond digitale dienstverlening,  worden 
éénkeerontwikkeldomuiteindelijkbijzoveelmogelijkgemeenteninprak-
tijk te brengen. De kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening 
verbetertdaardoorsterk,hetzorgtvoorkostenbesparingenenvoorkomt
dat355gemeentensteedsopnieuwhetwielmoetenuitvinden.Opde
bijeenkomstendedenbestuurderseenduidelijkeoproepomdezewerk
wijzemetkrachtvoorttezetten.
Ookopandereterreinenvindengemeentenelkaarsteedsbeter.Zezoeken
verbinding en voeren de dialoog om samen tot betere  oplossingen te 
komen. Doorontwikkeling van de kennisfunctie en het bieden van een 
platformvoorkennisdelingwordengezienalsbelangrijketakenvande
 vereniging.

Veel maatschappelijke opgaven 
manifesteren zich wereldwijd.   
Ook op mondiaal niveau wordt 
daarom gezocht naar een  richting 
en een gedeelde opvatting over 
die  opgaven. In 2015 namen 
 regeringsleiders van alle  landen 
in VN-verband de  Duurzame 
 Ontwikkelingsagenda aan, met 
zeventien wereldwijde doelen, de 
zogeheten ‘Global Goals’.
De Global Goals brengen de 
 economische, sociale en de 
 ecologische  aspecten van duur-
zaamheid bij elkaar in één 
samenhangende agenda. De 
 specifieke inzet van gemeenten 
voor de  Global Goals is onmis-
baar, omdat veel van de doelen 
 raakvlakken hebben met  opgaven 
van  lokale overheden. Denk aan 
het  terugdringen van ongelijk-
heid,  maatschappelijke  integratie, 
een leefbare en veilige leef-
omgeving, duurzame productie 
en  consumptie, en kwalitatief en 
 participatief bestuur.

 
ZuidHolland  
‘Over een aantal jaren doet de 
helft van de mensen niet meer 
het werk dat ze nu doet. Laten 
we investeren in onderwijs zodat 
mensen geschikt blijven voor de 
arbeidsmarkt. Levenslang leren 
is belangrijk.’

Global Goals 

https://vng.nl/global-goals-gemeenten-sustainable-development-goals-sdg
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Datum: 13 november
Onderwerpen: Leefbaar
heid, bestuur en democratie, 
inclusieve samenleving, infor
matiesamenleving, energie 
en klimaat

Datum: 28 februari
Onderwerpen:  
Transitiepaden, natuur  
en landschap, gebieds
coöperaties

  Groningen
‘ De kracht van  
Groningen en van 
de Groningers’

Datum: 22 januari
Onderwerpen:  Goede 
en bereikbare zorg, 
inclusieve samenleving, 
bestuurlijke ondermijning, 
klimaat

  Drenthe
‘ Geef ons ruimte, 
dan zetten we 
ferme stappen’

Datum: 16 januari
Onderwerpen:  Sociaal 
domein, ruimtelijke 
opgaven,financiën,
collectivisering, bestuurs
cultuur

  Overijssel  
‘ Geef gemeenten 
de mogelijkheid 
om passende 
oplossingen te 
zoeken’

Datum: 20 november
Onderwerpen: 
 Bestuurlijke ondermijning, 
datasturing en ethiek, 
ruimtelijke opgaven

  Gelderland 
‘ Bekijk diverse 
opgaven in  
samenhang’

Datum: 13 februari
Onderwerpen: 
Klimaat en energie, 
woningbouw opgaven, 
informatiesamenleving

  Utrecht 
‘ Juist gemeenten 
zien wat de  
effecten zijn  
van de informatie
samenleving’

Datum: 31 januari
Onderwerpen: 
Grensoverschrijdende 
samenwerking, taak
differentiatie

  Flevoland 
‘ Je moet geen 
last hebben 
van grenzen’

Datum: 10 december
Onderwerpen: Informatie
samenleving, regionale 
samenwerking, de wijk 
als samenleving, energie
transitie

  NoordHolland 
‘ Personaliseren 
biedt kansen’

  Friesland 
‘ We kunnen 
meer de lead 
pakken’

Datum: 6 februari
Onderwerpen: Energie
transitie, informatie
samenleving

  Limburg 
‘ Denk ook aan 
arbeidsmigratie 
en krimp’

Datum: 29 januari
Onderwerpen: 
Informatie samenleving, 
inclusieve samenleving, 
veranderende samen
leving en democratie

  NoordBrabant 
‘ Gemeenten willen 
kennis delen en 
experimenteren’

Datum: 21 februari
Onderwerpen: Informatie
samenleving, energietransi
tie, inclusieve samenleving, 
regionale samenwerking en 
arbeidsmarkt

  ZuidHolland 
‘ Laat onderwijs,  
ondernemers en over
heid samenwerken’

Datum: 14 november
Onderwerpen: Energie 
en klimaat, inclusieve 
samenleving, informatie
samenleving

  Zeeland 
‘ Aandacht voor  
specifieke Zeeuwse 
situatie is nodig’

In deze bestuursperiode 
is de VNG weer op zoek 
gegaan naar samenbin
dende thema’s en op
gaven. In elke provincie 
vond een bijeenkomst 
plaats waar burgemees
ters, wethouders, raads
leden, gemeentesecre
tarissen en griffiers aan 
deelnamen. Stuk voor 
stuk boeiende sessies, 
die richting geven aan 
de koers voor de  
komende jaren.  
Een overzicht.

Kijk voor uitgebreide verslagen  
op www.vng.nl/meerjarenvisie

Bijeenkomsten  
Gemeenten 2024

  

lees meer over de bijeenkomsten  
in de provincie

https://vng.nl/nieuws/19-03-08/meerjarenvisie-de-kracht-van-groningen-en-van-de-groningers
https://vng.nl/nieuws/19-03-08/meerjarenvisie-de-kracht-van-groningen-en-van-de-groningers
https://vng.nl/nieuws/19-02-01/drenthe-geef-ons-ruimte-dan-zetten-we-ferme-stappen
https://vng.nl/nieuws/19-02-01/drenthe-geef-ons-ruimte-dan-zetten-we-ferme-stappen
https://meerjarenvisie.vng.nl/overijssel
https://meerjarenvisie.vng.nl/overijssel
https://vng.nl/nieuws/18-12-03/gelderland-zet-in-op-aanpak-ondermijning-en-datasturing
https://vng.nl/nieuws/18-12-03/gelderland-zet-in-op-aanpak-ondermijning-en-datasturing
https://vng.nl/nieuws/19-02-21/utrecht-help-ons-bij-discussie-over-informatiesamenleving
https://vng.nl/nieuws/19-02-21/utrecht-help-ons-bij-discussie-over-informatiesamenleving
https://vng.nl/nieuws/19-02-08/flevoland-je-moet-geen-last-hebben-van-grenzen
https://vng.nl/nieuws/19-02-08/flevoland-je-moet-geen-last-hebben-van-grenzen
https://vng.nl/nieuws/18-12-20/noord-holland-personaliseren-biedt-kansen
https://vng.nl/nieuws/18-12-20/noord-holland-personaliseren-biedt-kansen
https://vng.nl/nieuws/18-11-29/friesland-veel-meer-delen-en-leren-van-elkaar
https://vng.nl/nieuws/19-02-14/limburg-denk-ook-aan-arbeidsmigratie-en-krimp
https://vng.nl/nieuws/19-02-14/limburg-denk-ook-aan-arbeidsmigratie-en-krimp
https://vng.nl/nieuws/19-02-08/noord-brabant-ruimte-voor-experimenten-en-delen-van-kennis
https://vng.nl/nieuws/19-02-08/noord-brabant-ruimte-voor-experimenten-en-delen-van-kennis
https://vng.nl/nieuws/19-02-28/zuid-holland-samenwerking-onderwijs-ondernemers-overheid
https://vng.nl/nieuws/19-02-28/zuid-holland-samenwerking-onderwijs-ondernemers-overheid
https://vng.nl/nieuws/18-11-29/zeeland-geisoleerd-maar-kansrijk
https://vng.nl/nieuws/18-11-29/zeeland-geisoleerd-maar-kansrijk
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Deopgavenvoorgemeentenzijngrootentalrijk.Zonderdeillusiete
hebbendatwecompleetzijn,schetsenwehieronderinvijfthema’swat
er op gemeenten afkomt. Het gaat om opgaven binnen de informatie-
samenleving, gemeentelijke uitvoering, het fysieke domein, de inclusieve 
samenlevingenronddemocratischbesturen.Hetzijnnietpersenieuwe 
opgaven,maarinonzeogenweldeopgavendiedekomendejarende
meesteaandachtvangemeentenzullenvragen.

Informatiesamenleving
De introductie van digitale technologie heeft de maatschappij in een 
kwart eeuw tijd ingrijpend veranderd. We kunnen ons nauwelijks meer de 
tijd herinneren waarin we niet altijd telefonisch bereikbaar waren, er geen 
Facebook, Twitter en Instagram was en we nog met een stemcomputer 
moesten stemmen. Er was nog geen big data en blockchain, de privacy 
werd gewaarborgd door het brief- en telefoongeheim. 

Informatietechnologieiseenzegen.Dienieuwetechnologiezorgter
 bijvoorbeeld voor dat kennis en informatie voor miljarden mensen bereik-
baar is in plaats van voor een selecte groep en dat we door bundeling en 
analysevangegevensbeterbeleidkunnenmaken.Erzijnnogveelmeer
dingendiewedankenaanderazendsnelleontwikkelingvanICT.Ons
levenendesamenlevingalsgeheelzijnergrondigdoorveranderdenin
veelopzichtenaangenamerengemakkelijkergeworden.

Informatietechnologieheeftookeenkeerzijde.Hoebeschermenwe
onzeprivacy?Watdoetfake news met de meningsvorming? Hoe gaan 
weommetartificiëleintelligentie,deontwrichtendeeffectenvancyber
criminaliteitendevervuilingvandata?Watermetonzedatagebeurten
welkeconsequentiesdatheeft,iszocomplexenondoorzichtigdathet
voor bijna niemand meer te controleren is. De nieuwe economie drijft op 
data en op de handel in data, maar wat betekent dat voor de privacy en 
degrondrechtenvanhetindividu?Deontwikkelingenzijnmoeilijkbijte
benen en nog moeilijker af te remmen of tegen te houden. Dat alles heeft 
temakenmetdemondialeschaalwaaropdezetransformatiezichvoltrekt.

De gevolgen voor de samenleving maar ook voor de democratische 
rechtsordezijngroot.Veelontwikkelingenentoepassingen–ookinhet
publiekedomein–kwamentotstandzonderpubliekdebatendemocra-
tischebesluitvorming.Veelmensenmakenzichzorgendatgemeenten
door alle processen te digitaliseren, steeds verder afraken van het pad 
datmoetleidennaareeninclusieve,socialeenzorgzamesamenleving.

4. De opgaven
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Want als digitale processen intermenselijk contact en het gesprek geheel 
vervangen,zaldeafstandtusseninwonersenbestuurgroterwordenen
zaleensubstantieeldeelvandebevolkingdeaansluitingverliezen,met
name de ‘digitaal laaggeletterden’.

Deuitgebreidemogelijkhedenvanhetkoppelenvandatazijnallang
geenzaakmeervanITbedrijvenalleen,hetspreektookveellokale
bestuurders tot de verbeelding. Dit vanuit de gedachte dat de over-
heidmensenmeteenhulpvraagbetervandienstkanzijnnaarmatemeer
 relevante kennis beschikbaar is over hun achtergrond, woonsituatie, 
wensen,beperkingenenhunfinanciëlesituatie.Socialedienstenkunnen
door het koppelen van data bijstandsfraude voorkomen en bestrijden, 
maar ook voorspellen waar en bij wie armoede ontstaat en daarop actie 
ondernemen.Metdeinzetvandatagedrevensturingkunnengemeenten
de aanpak van maatschappelijke opgaven en de gemeentelijke dienst-
verlening sterk verbeteren.

Besturen blijft mensenwerk, autonome computers mogen dat niet 
 overnemen. Een overheidsbesluit moet voldoen aan de  algemene 
beginselenvanbehoorlijkbestuurendeAlgemenewetbestuursrecht.
Ookdigitalebeslisregelsmoetenvoldoenaanethischenormenvan
transparantie,herleidbaarheid,navolgbaarheidenuitlegbaarheid.Alseen
algoritme bepaalt dat je niet wordt toegelaten tot een opleiding omdat 
menseninjouwomgevinghunopleidingnietafmaakten,zijnweopde
verkeerdeweg.Alseencomputerietsbesluit,moetdathetgevolgzijn
van een door mensen vastgesteld besluitprotocol. En het is nog steeds 
een besluit dat voor rekening en verantwoordelijkheid komt van mensen: 
 politici en bestuurders.

De nieuwe mogelijkheden roepen dus ook dilemma’s op. We willen 
ellendevoorkomenénefficiëntomgaanmetpubliekemiddelen.Maartot
hoever kunnen en willen we daarmee gaan? Welke normen en waarden 
hanterenwe?Voorbewerkingeninzetvanonzedatabestandenzijnde
kaders nog onvoldoende vastgelegd. In de meeste gemeenten is daar-
overzelfsgeenpubliekdebatgevoerd.Sommigebeslissingendieop
grondvandezetechniekenwordengenomen,kunnendiepingrijpenin
hetlevenvanonzeinwoners.

Bestuurders kunnen niet blind vertrouwen op het beoordelingsvermogen 
van leveranciers en verwerkers van data. Toch is dat nu wel de  gangbare 
praktijk.Zonderinkaderingzalalleswattechnischmogelijkis,ookgaan
gebeuren.Zozijndeeerstegevolgenzichtbaarvanhetontbrekenvan
overheidstoezichtopde‘nieuweeconomie’,zoalsdeUbertaxi,airbnben
grootscheepse handel in persoonlijke data.

Ditvraagtomspelregelsvoorgemeentenhoezijenanderenmethun
datamoetenomgaan.OpEuropeesenlandelijkniveaukomtregel
gevingomburgerstebeschermentegenongewenstepraktijken.Ook
 gemeenten moeten regels verbinden aan gebruik van data die markt-
partijenindeopenbareruimteverzamelen,zoalswifitrackinginwinkel-
centra, bewakingscamera’s, sensoren in lichtmasten en dergelijke.   

 
NoordHolland 
‘Hoe houd je als gemeente de 
regie over al die gegevens? Wie 
is eigenaar van welke data? De 
gemeenten hebben behoefte 
aan een richtlijn ‘data en ethiek’, 
zodat niet elke gemeente daar 
zelf beleid op hoeft te maken.’

In Breda kan de  gemeente 
met één druk op de knop zien 
hoe personen en objecten zijn 
 gelieerd aan andere  mensen. De 
gemeente gebruikt  gegevens 
zoals de basis registraties 
 personen, adressen en gebouwen, 
de waarde van  onroerende zaken 
en het Kadaster en de KvK. Een 
speciale visualisatietool maakt 
het mogelijk om de  verbanden 
tussen de  diverse data goed in 
beeld te krijgen. Bij een moge-
lijk drugspand wordt  eenvoudig 
zichtbaar wie de eigenaar van een 
pand is, wie de  eventuele huur-
der,  welke bv’s er op het adres 
zitten en wie de zaken partners 
zijn. Als dit alles wordt vergeleken 
met  gegevens over andere drugs-
panden waar  dezelfde mensen 
aan gelieerd zijn, blijkt al gauw 
of vervolg onderzoek nodig is. Zo 
kan ondermijnende  criminaliteit 
 effectiever worden bestreden.

Ondermijning  
tegengaan met 
behulp van data  
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En goed nadenken over wat er kan gebeuren als eenmaal ontsloten data 
openbaar worden. Bescherming van grondrechten van burgers is een van 
de eerste taken en verantwoordelijkheden van de overheid. Gemeenten 
moetensamenmetdeandereoverhedenhiervoordelijnenuitzetten.

Informatietechnologie is de grote game changervanonzesamenleving.
Eenlevenzonderisnauwelijksmeervoortestellen.Enjuistomdatdie
technologiezobelangrijkisvoordeeconomieénvoordesamenleving,iseen
actieve regulerende rol van de overheid nodig om uitwassen te  voorkomen.

Uitvoering
Deuitvoeringsendienstverleningstakenvangemeentenzijndivers
enveelomvattend.Bijhetverstrekkenvanpaspoortenenrijbewijzen,
 omgevingsvergunningen en uitkeringen maken gemeenten steeds 
vakergebruikvanondersteunendedigitaleprocessen.Maarookandere
uitvoerings taken worden steeds afhankelijker van digitale infrastructuur 
en digitale  toepassingen, of het nu gaat om riolering, wegonderhoud, het 
ophalen van huisvuil of het berichtenverkeer in het sociaal domein. Hoe 
dietakenwordenuitgevoerdenhoedelokaleautonomiezichverhoudt
totgezamelijkeuitvoeringenefficiencyvraagttelkensweeromeen
gedegen afweging.

Gemeenten streven naar passende dienstverlening die mensgericht, 
regelarm,duidelijk,snelenzekeris.Hierbijgaathetduszoweloverwatze
leveren,hoezehetleveren,alshoezecommuniceren.Nognadrukkelijker
dan nu is de opgave voor gemeenten om te opereren als  verbindende 
schakel en als eerste overheid tussen (netwerken van) inwoners en 
 ondernemers en nationale en Europese overheden op het gebied van 
overheidsdienstverlening.

Sommigevraagstukkenzijneenvoudigwegtecomplexomlokaalgoed
te kunnen oplossen; op andere vraagstukken is voordeel te behalen 
door het samen te organiseren. De laatste jaren hebben gemeenten een 
aantalgrotestappengezetopditgebied,viaSamen Organiseren en het 
makenvanafsprakenoverstandaardisatie.Allegemeentendragenbij
aanhetfondsGezamenlijkeGemeentelijkeUitvoering(GGU)waaruitde
gezamenlijkeuitvoeringsactiviteitenwordenbekostigd.

Hetvoordeelvansamenbouwenaanvoorzieningenenafsprakenmaken
overstandaardenzitinverbeteringvandekwaliteitentoegankelijkheid
van de dienstverlening aan inwoners en  ondernemers. De  samenwerking 
in en regie op uitvoeringsketens door  gemeenten wordt ermee  verbeterd. 
Gemeenten worden minder afhankelijk van marktpartijen, kunnen  schaarse 
kennisenexpertisebundelen,daarmeeveelkostenbesparenenzijn
betrouwbaar en duidelijk in het gesprek met andere overheidspartijen.

Naast de grote behoefte bij gemeenten om beleidsarme taken te 
uniformeren,verwachteninwonersenbedrijvenmeermaatwerk,zoals
zedatookervarenindedagelijkse,zakelijkedienstverlening.Ditspeelt
op alle domeinen (sociaal, fysiek, veiligheid en bestuur). Door meer te 
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 standaardiseren wordt maatwerk beter mogelijk. De winst in tijd, geld en 
menskracht die gemeenten boeken door op beleidsneutrale  gebieden 
gebruiktemakenvanstandaardproductenendiensten,kunnenzij
inzettenvoorvraagstukkendieeeneigen,meerlokaleaanpakvragen.

Omtewaarborgendatgemeentenhunautonomieencouleurlocale
behouden,moetenzijindeuitvoeringendienstverleningeigenkeuzes
kunnenmaken.Zijmoetenzorgvuldigafwegenofzeeentaakgezamenlijk
oppakken met andere gemeenten of dat lokaal maatwerk beter is. Kosten 
enefficiencykunnenenmogennietdeenigecriteriazijn:publiekewaarden
staan voorop. Uitbreiding en verbreding van de activiteiten binnen GGU 
zullenweinhetlichtvandittypeafwegingenmoetenbeoordelen.

Fysieke opgaven  
Inhetfysiekedomeinrichtengemeentenzichopeenveiligeengezonde
leefomgeving voor hun inwoners. Er spelen grote opgaven voor 
 gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, bodemdaling, 
de woningbouwopgave, klimaatadaptatie, gevolgen van bevolkings-
krimp of -stagnatie, innovaties in vervoerssystemen, bereikbaarheid, 
 landbouwvraagstukken en het realiseren van een concurrerende en 
circulaireeconomie.Dezeontwikkelingenhebbengevolgenvoorde
leefbaarheid,waarbijhetzaakblijftomtelettenopeenevenwichtige
verdelingvandelasten.DeOmgevingswetvraagtvangemeentenomeen
 samenhangende aanpak te ontwikkelen om hiermee aan de slag te gaan. 
Waarbij ook  verbinding gelegd moet worden met opgaven in het sociaal 
domein.

Omdatalleopgavensamenkomenophetgrondgebiedvangemeenten
iseensamenhangendeaanpaklogischennoodzakelijk.Ruimtelijke
ensocialevraagstukkenzijnhierbijnietlosvanelkaartezien.Zoisde
 toenemende tweedeling in de maatschappij van betekenis voor de 
woningbouwopgave en de ontwikkeling van de regionale energie-
strategieën (RES).

Voor de woningbouwopgaven vragen lokale problemen om passende 
oplossingen: het is goed voor de leefbaarheid om enige ruimte te geven 
aan bouwen aan de rand van kleine kernen, terwijl in steden binnen-
stedelijke herstructurering beter past. Door de woningbouwopgave 
vooralbinnenstedelijkterealiserenbijOVknooppunten,wordenniet
alleen groen, natuur en open ruimte behouden. Dit draagt ook bij aan 
economische groei, minder bereikbaarheidsproblemen, een eenvoudiger 
terealiserenduurzaamheidstransitieendemogelijkhedenomgemengde
wijken te ontwikkelen, dat weer helpt om tweedeling in gemeenten tegen 
tegaan.Andersomgeldtoverigenshetzelfdeverband:doordatmensen
langerthuiswonenendoortoenemendeextramuraliseringvandezorg,
neemtdebehoefteaanwoonzorgcombinatiessterktoe.

Deenergietransitieisopzichzelfaleenzeercomplexeopgave:hoe
gevenwesamenderuimtelijkeinpassingvorm?Enhoezorgenwe
ervoor dat inwoners die de lasten moeten dragen van de transitie ook de 

Utrecht 
‘Bouwen kun je niet los zien van 
mobiliteit. Investeer in goed 
openbaar vervoer, zodat het 
voor mensen makkelijker wordt 
om buiten de regio te wonen, 
ook als ze daar niet werken. 
Tot slot: houd bij het bouwen 
 rekening met de vitaliteit van 
de  omgeving. De kwaliteit van 
de woonomgeving is van groot 
belang.’
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(financiële)lustenervaren?Daarnaastisheteenopgavedieveelkansen
biedt voor verbinding met andere opgaven. De eerste belangrijke stap 
hierin is het opstellen van de regionale energiestrategieën en parallel 
daaraan de Transitievisies Warmte. Door daarin oog te hebben voor de 
 samenhang tussen de maatschappelijke opgaven kan synergie worden 
verkregenomtekomentotsnellereverduurzamingperwijk.Vanbelang
isomdeenergietransitieuitde(exclusief)technischesfeertehalen.Door
van een sectorale opgave (woningen van het gas af) een bredere opgave 
te maken, is grote maatschappelijke winst te behalen. Dat vraagt wel om 
ruimtevoorexperimenten.Experimentenmetverschillendebronnenvan
warmte, maar ook met het koppelen van de energietransitie aan andere 
opgaven op wijkniveau.

Kansenvoorkoppelingvanenergietransitieaanandereopgavenzijn
legio. Naast koppeling aan  ‘logische’ opgaven als klimaatadaptatie en 
 kwaliteit van de openbare ruimte, is er ook een koppeling te maken met 
het  sociaal domein.  Kansen liggen hier vooral in de afstemming met 
wijkteams:iedereafzonderlijkewoningmoetimmersvanhetgasaf;
gemeenten komen bijna  letterlijk ‘achter de voordeur’. Daarnaast is er een 
verbindingteleggenmetonderwijsenarbeidsmarkt(erzijnveelmensen
nodig om het werk te doen) en de vergroting van de  betrokkenheid 
van wijkbewoners (door participatieprocessen en de oprichting van 
 energiecollectieven). In de woningbouwopgave is grote energiewinst te 
boeken. Een nauwe afstemming tussen Europees, nationaal, regionaal 
enlokaalbeleidendewerkzaamhedenvanwoningbouwcorporatiesis
 hiervoor essentieel.

Verbinding is er niet alleen binnen gemeenten maar ook tussen gemeenten. 
DoorNederlandalséénnetwerktezienwaarindeverschillendegemeenten
ieder hun eigen rol hebben, wordt Nederland sterker. De kwaliteiten van 
regio’s verschillen. In sommige gebieden is de economische groei groot, 
terwijl andere regio’s worden gekenmerkt door ruimte en natuur van 
 grote kwaliteit, niet te onderschatten in een dichtbevolkt land. Vanuit dat 
 perspectief gaat het niet over gebieden met over- en onderdruk, maar om 
de vitaliteit en kracht van regio’s en van Nederland als geheel. Elke stad, 
elke regio levert haar bijdrage aan Nederland als netwerk.

WeziendathetRijkweinigrekeninghoudtmetdewerkingvandit
netwerkennietinallegebiedenevenveelinvesteert,zodateen
 tweedeling ontstaat in het denken over de inrichting van Nederland. 
Een tweedeling die geen recht doet aan de complementariteit van stad 
en ommeland. Dit vraagt van gemeentebestuurders om niet stil te staan 
bijscheidslijnen,maarintezettenopdialoogenverbindingtussen
regio’s. Verstedelijking is geen opgave van alleen de steden; het  plaatsen 
van windturbines is geen opgave voor alleen het platteland. Dit is van 
 essentieel belang om bij inwoners draagvlak en eigenaarschap te krijgen 
voornoodzakelijkeingrepeninhunleefomgeving.

Omalsgemeentenenregio’sgoedaanspreekbaartezijnophetbehalen
van resultaten op gebieden als energietransitie en woningbouw, is het 
noodzakelijkdatnationaleenEuropeserandvoorwaardenopordezijnen

 
Limburg  
‘Verdienmodellen rekenen altijd 
met groei en in de Randstad gaat 
het inderdaad om bouwen, bou-
wen, bouwen. Kies voor een 
bouwtax: belasting op het bou-
wen van nieuwe woningen in het 
westen, waarmee we de krimp-
problematiek kunnen oplossen. 
Wees solidair met de krimpge-
bieden.’
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dat gemeenten de juiste instrumenten in handen hebben.  Instrumenten 
omgoedtekunnensamenwerkenmetexternepartijen,zoalscorporaties,
energieleveranciers, netbeheerders en uitvoerders. En instrumenten 
om díe maatregelen te kunnen nemen die lokaal of regionaal het meest 
logischzijn.Gemeentenvragenruimtevoorregionaledifferentiatieen
maatwerk,zoalsbijhetbepalenvandesocialehuurgrensofhetbeleid
rond huisvesting van (tijdelijke) arbeidsmigranten.

DerelatiemethetRijkmoeteengelijkwaardigezijn,ookrichtingde
EuropeseUnie.Medeoverhedenzijnafhankelijkvanelkaarenalleeneen
gezamenlijkeinzetvanexpertisesenverantwoordelijkhedenleidttothet
beste resultaat voor inwoners.

De inclusieve samenleving 
Inveelraadsencoalitieakkoordeniseenparagraafgewijdaandezorg
voor een inclusieve samenleving. Het welbevinden van de Nederlander 
magdanweerterugzijnophetniveauvanvóórdelaatsteeconomische
crisis,erisookeengroteengroeiendegroepinwonersdiezichonzeker
voelt over de toekomst. Zij hebben er weinig vertrouwen in dat het ook 
voorhenbeterzalworden.Ditiseengrootmaatschappelijkvraagstuk.
Allemaatschappelijkepartijenmoeten,samenmetdeoverheid,hetals
huntaakenverantwoordelijkheidzienomverderetweedelingengroei
van de ongelijkheid een halt toe te roepen.

Gemeenten dragen sinds de invoering van de decentralisaties in 2015 een 
nog grotere verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van inwoners 
diehet(tijdelijkofvoorlangeretijd)nietmeeralleenafkunnen.Ondanks
degrotebezuinigingendiegemeentenvanaf2015zijnopgelegd,waren
zijinstaatdenieuwetakenadequaatuittevoerenenboektenzeoptal
vanonderdelensuccessen,zoalsbijderegionalesamenwerkingtussen
gemeentenenzorgverzekeraarsenbijdesamenwerkingmethuisartsen.
De transitie, ofwel de overgang van de taken naar gemeenten is 
 afgerond, de transformatie (de verbetering) vraagt nog veel aandacht.

Belangrijke argumenten om gemeenten verantwoordelijk te maken voor 
de nieuwe taken in het sociaal domein waren de mogelijkheid tot  leveren 
vanmaatwerk,denabijheidvandezorgeneengezinsgerichteaanpak.
Tevens was de gedachte dat inwoners in de participatiemaatschappij 
meergebruikzoudenmakenvanondersteuninguitheteigennetwerk. 
Degemeentenzorgen,alsertochprofessionelehulpnodigis,voor
onderlingeafstemmingtussendeprofessionelezorgverleners,zodatde
kosten lager en de effectiviteit van de ondersteuning groter worden.

Alsnelnadeinvoeringin2015wordtduidelijkdatdegemeentelijke
budgettennietvoldoendezijn.Tekortenontstaanvooralbijdezorgvoor
jeugd, maar ook voor de BUIG, het budget voor bijstanduitkeringen, 
hebbengemeententeweinigmiddelen.Demoeizamediscussieoverde
aanzuiveringvandietekortenhadeenverlammendeffectopdetrans-
formatiediegemeentenvoorogenstond.Maarerismeeraandehand:
hetgaatóókoververdelingsvraagstukkenenóókovereigenkeuzesdie

Overijssel
‘Voor ons zijn  belangrijke 
 inhoudelijke opgaven: de 
 betaalbaarheid van de zorg, 
de verdeelsystematiek en de 
bestaansonzekerheid die veel 
mensen ervaren, zie ook de 
“gele hesjes”. Hoe kan het lokaal 
bestuur een rol spelen bij het 
beter verbinden van de samen-
leving?’
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gemeenten inhoudelijk en organisatorisch bij de inrichting van het sociaal 
domein maakten.
Andersdanverwachtdoensteedsmeerjongereneenberoepop(profes-
sionele)jeugdzorg.Devrijheidvangemeentenomeigenbeleidtevoeren,
staat niet alleen voortdurend ter discussie, maar is ook ingeperkt door 
gerechtelijke uitspraken en nieuwe regelgeving. Het recht van huisartsen 
omjongerenrechtstreeksdoorteverwijzennaareenhulpverleningstraject,
drijft de kosten verder op. Regelmatig wordt dan ook de vraag gesteld of 
de aannames bij de voorbereiding op de decentralisaties, juist waren.

Het beroep op individuele ondersteuning neemt toe. Steeds meer 
gezinnendoeneenberoepopschuldhulpverleningdoordeoverheid,
meerkinderengroeieninarmoedeop.Ouderenblijvenlangerthuis
wonenendoendaardooreengroterberoepopvoorzieningen.Tenslotte
zaldeinvoeringvanhetabonnementstariefnaarverwachtingleidentot
een nog grotere ondersteuningsvraag.

Voordeoplossingvandezeproblemenisdeinzetvanveelpartijennodig.
Eenindividuelegemeenteheeftteweiniggripopdezeontwikkelingenen
wordtmeerenmeerinderolvanzorgverstrekkergedwongeninplaats
vaninderolvanverbinderenfacilitator.Omhettijtekunnenkerenende
transformatieeengezichttegeven,zullengemeentenmeerregiemoeten
(kunnen)voerenophettotaleprocesvanzorgenondersteuning.

Datbegintuiteraardbijeenadequatefinancieringvanhetsociaaldomein
over de volledige breedte. Conform de afspraken die gelden voor taken 
dieinmedebewindwordenuitgevoerd,zalhetRijkdetekortenmoeten
aanzuiveren.Vervolgenszullenwederolenverantwoordelijkheidvan
alle partijen opnieuw moeten vastleggen. De oplossing ligt niet  primair 
in nieuwe regelgeving, maar in de samenwerking tussen alle partijen in 
deketen:onderwijs,huisartsen,zorgverzekeraars,zorgaanbiedersen
werkgevers.Uiteindelijkmoetenwe‘horizontaal’enregionaalafspraken
maken die de nieuwe basis leggen voor een beter stelsel. In dat  stelsel 
krijgenonzeinwonersdeondersteuningdiezenodighebben,isveel
aandachtvoorpreventieenvroegesignaleringenzijndefinanciënbeter
beheersbaar.Omdatdezorgvoorinwonersallegemeentenaangaat,
neemt de VNG hiertoe in eerste instantie het initiatief.

Democratisch besturen 
Besturen is mensenwerk, democratie is mensenwerk. De raads- en 
collegeakkoordendiein2018zijngesloten,latenziendatallegemeenten
werk maken van de versterking van de lokale democratie. Veel aandacht 
gaat uit naar het vroegtijdig en daadwerkelijk betrekken van inwoners en 
andere partijen bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Dat betekent 
in veel gevallen dat bestuurders tijdig met inwoners in gesprek gaan over 
grotemaatschappelijkevraagstukken,zebetrekkenbijdevisievorming,
beleid én uitvoering. ‘Samen met inwoners’ is een vaak gebruikte term in 
coalitieakkoorden.Allerlei‘nieuwe’instrumentenwordendaarbijgebruikt
zoalsgebiedscommissies,kernendemocratie,burgerbegrotingen,right to 
challenge en right to bid.

Een van de aannames was dat 
in de  participatiemaatschappij 
minder een beroep zou  worden 
gedaan op zorg en ondersteu-
ning door de overheid. Zorg-
behoevenden schakelen vaker 
hun eigen netwerk in voor huis-
houdelijke hulp en nemen 
meer eigen verantwoordelijk-
heid. ‘Eigen  krachtconferenties’ 
 dragen bij aan vermindering 
van de vraag naar  professionele 
jeugdzorg, wijkteams  signaleren 
 eventuele problemen eerder en 
vinden  adequate oplossingen. 
 Collectieve voorzieningen komen 
in de plaats van individuele voor-
zieningen. De zorg voor jeugd en 
jongeren wordt minder ‘medisch’. 
De lokale overheid speelt vooral 
een verbindende rol en bevordert 
preventie en vroege signalering.

Collectieve  
voorzieningen
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Enerzijdsgaathetommeerbetrekkenvaninwonersbijgemeentelijke
beleidsbeslissingen,anderzijdsgevenveelgemeentenookwerkuit
 handen door ruim baan te geven aan bewoners- en buurtinitiatieven 
en wijk- en kernbudgetten beschikbaar te stellen. Het betrekken van 
jongerenbijdedemocratiekomtteruginverschillendeprojectenzoals
eenjongerenparlementofjeugdplatform,eenkinderraadenzelfseen
kinderburgemeester.

Faciliterenvandezeparticipatieveofmaatschappelijkedemocratieis
belangrijk.Veelinwonerszettenzichgraaginvoorhetverbeterenvande
eigenbuurt,anderenrichtenzichopthema’salseenzaamheid,klimaat,
wonenenduurzaamheid.Meerdanooitzienbestuurdersindatbeleid
vaak beter wordt als inwoners daadwerkelijk worden betrokken bij de 
voorbereiding daarvan en dat draagvlak onder inwoners de legitimiteit 
en acceptatie van beslissingen vergroot. Zeker nu is dat belangrijk: in de 
komende periode moeten op lokaal niveau besluiten worden genomen 
overingewikkeldevraagstukkenalsdeenergietransitieenverduurzaming
van de gebouwde omgeving. De steun van inwoners daarbij is onmisbaar.

De aandacht voor de participatieve democratie is essentieel, maar kan 
en mag de rol van de raad niet uithollen. De representatieve en de 
participatievedemocratievullenelkaarwederzijdsaan,hetsamenspelis
vanwezenlijkbelang.Daarommoeterookaandachtzijnvoorversterking
van de rol van de raad.

Het werk van de raad is moeilijker geworden door de uitbreiding van de 
intergemeentelijkesamenwerking.Doordecomplexiteitenomvangvan
de opgaven waarmee gemeenten te maken hebben, groeit het aantal 
samenwerkingsverbanden sterk en gaat een steeds groter deel van het 
gemeentelijk budget naar gemeenschappelijke regelingen. Dat ‘verlengd 
lokaal bestuur’ wordt met name door raadsleden vaak ervaren als ‘van het 
lokaalbestuurlosgezongenbestuur’.Veelraadsledenachtenzichonvol-
doendeinstaathuntaakalsdemocratischcontroleuropdejuistewijzete
vervullen.Vanuithetperspectiefvanefficiencyenkostenbesparingisde
WGRzondertwijfeleennuttiginstrument,vanuitdemocratischoogpunt
iserveelkritiekopdeinrichtingenwerkwijzevandesamenwerkings
verbanden.

Taakverzwaring,schaalvergrotingenintergemeentelijkesamenwerking
–inverschillende,opgavegerichteverbanden–verhoudenzichsteeds
moeizamermetdekaderstellendeencontrolerenderolvandegemeente-
raad. Een belangrijke opgave voor raden is om goed te bedenken bij  welke 
samenwerkingsverbandendemaatschappelijkebelangenhetgrootstzijn.
Metdeanderedeelnemenderadenkandeaandachtverdeeldworden,
waarbij door middel van bijvoorbeeld rapporteurs iedereen  optimaal 
geïnformeerdbeslissingenkannemen.Zozijnraden,zoalsdeRaadvoor
hetOpenbaarBestuur(indeVNGuitgave‘Omovernatedenken’)het
formuleert, optimaal toegerust om in het ‘linkerrijtje van het openbaar 
bestuur’ te spelen. In hoofdstuk vijf gaan we nader op dit thema in.

NoordBrabant 
‘Laten we zuinig zijn op de repre-
sentatieve democratie. Gooi 
oude schoenen niet weg voordat 
je nieuwe hebt.’

 
Flevoland  
‘We hebben hele goede samen-
werkingsverbanden met gemeen-
ten binnen en buiten onze pro-
vincie. Dat is logisch. Flevoland is 
een bijzondere provincie. Als jon-
ge gemeenten zoeken we graag 
samenwerking met meer ervaren 
gemeenten. Het is belangrijk dat 
je als gemeente wendbaar blijft.’
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5.  Wat gaan we 
als vereniging 
doen?

In de voorgaande hoofdstukken beschreven we de majeure opgaven voor 
gemeenten. Veel van die opgaven kunnen gemeenten individueel of in 
regionaal verband oppakken, waarbij het VNG-bureau ondersteuning 
kanbieden.Vooreendeelvandeopgavengeldtdatwezegezamenlijk
alsverenigingmoetenaanpakken.Indithoofdstukbeschrijvenwedeze
 verenigingstaken.

DedriepijlersvandeVNGzijnvolopinbeweging.Belangenbehartiging
vindt steeds meer plaats in een constellatie waarbij we als  gelijkwaardige 
partneraantafelzittenmethetRijk.Ditisopzicheengewenstesituatie:
zokunnendevertegenwoordigersvangemeentensnelbelangrijkepunten
agenderen en oppakken. Het vraagt van ons als vereniging  continue 
 alertheid om binnen de interbestuurlijke samenwerking de belangen 
van gemeenten goed te dienen en te schakelen tussen  meebouwen 
aanbeleidenlobby.Indezeafwegingisvanzelfsprekendeengroterol
weggelegdvoorde228gemeentebestuurdersindegovernance van de 
vereniging.

Deopgavenvangemeentenzijngrootentalrijk.Alleinzetmoeterop
gerichtzijndatgemeentendemogelijkhedenkrijgendieopgavengoed
aan te pakken. Voldoende geld is daarbij een belangrijke  randvoorwaarde. 
Omdatdegemeentelijkemiddeleninmiddelsvoorongeveer60procent
vanhetRijkafkomstigzijn,gaathetbijonzebelangenbehartigingmeestal
overgeld.DiefinanciëleafhankelijkheidvanhetRijkcompliceertde
samenwerking tussen overheden die nodig is om de maatschappelijke 
opgaven succesvol uit te voeren. We willen daarom verkennen hoe die 
financiëleafhankelijkheidkleinerkanworden.DoorsamenmethetRijk
uitwerking te geven aan een groter gemeentelijk belastinggebied kan 
daarin verschuiving worden aangebracht.

DedoorontwikkelingvandeVNGalsnetwerkorganisatie,omonze
 platformfunctie vorm te geven, is van belang om ondersteunend en 
 verbindend te blijven op de opgaven van gemeenten. De vereniging op 
zichiseennetwerkorganisatieenparticipeertzowelininternenetwerken
vangemeentenalsinexternenetwerkennamensgemeenten.ZoalsWim
Deetman het omschreef is de VNG ‘een netwerkverband van netwerk-
verbanden’.Doorhierbewustmeeomtegaan,kunnenzoweldeleden
–bijvoorbeeldinnetwerkenalsP10,M50,G40,G4endeprovinciale
 afdelingen – als het VNG-bureau effectiever opereren. Naar  aanleiding 
van het rapport van Deetman is het programma ‘VNG als netwerk-
organisatie’ gestart om hieraan vorm te geven.

 
Het versterken van de gemeen-
telijke data en kennisinfra-
structuur is voor alle opgaven 
 cruciaal. Naast de inspanningen 
van gemeenten zelf om die te 
versterken, is toegang tot data, 
informatie en kennis die elders 
beschikbaar, is cruciaal. Nationale 
kennisinstellingen zoals het PBL, 
RIVM, SCP en CBS hebben data 
en beleidskennis die niet alleen 
voor ministeries maar ook voor 
gemeenten relevant zijn.  
Tegelijkertijd beschikken 
 gemeenten ook over data en 
 inzichten die kunnen bijdragen 
aan de  producten van  nationale 
kennis instellingen.  Provinciale 
en regionale kennisplatforms 
 dragen bij aan de verbetering 
van de bruikbaarheid van kennis 
op  nationaal, regionaal en lokaal 
niveau. Ook  universiteiten en 
hogescholen produceren steeds 
meer ‘lokale kennis’. De VNG zet 
zich in voor een kanteling van 
het kennislandschap,  waardoor 
de maatschappelijke  opgaven 
van gemeenten en regio’s meer 
 centraal komen te staan in de 
productie en distributie van 
beleidskennis.

Kennisinfrastructuur
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De pijler dienstverlening, tot slot, krijgt steeds meer vorm in Samen 
Organiseren.OmdebeoogdeomslagmogelijktemakenkreegdeVNG
in2017eenderdestatutairefunctie,namelijk‘gezamenlijkegemeentelijke
uitvoering’. Daarmee deden ook het Fonds GGU en het College van 
Dienstverleningszakenhunintrede.GemeentenenVNGgevensamen
invullingaandezefunctie.Gezamenlijkuitvoerenisvoorgemeentenen
onzeverenigingdenieuwewerkelijkheid.Eenwerkelijkheiddiealleen
maaraanbelangwint,geziendeverwachtingenvanonzesamenleving.

Geletopdezebewegingenendezakendieweindevorigehoofdstukken
beschreven, staat ons als vereniging de komende jaren op een  aantal 
 terreinen het nodige te doen. Het gaat dan om vraagstukken rond 
democratie,solidariteit,interbestuurlijkeverhoudingenengezamenlijke
uitvoering en dienstverlening.

De bestuurlijke opgave
Het hoofddoel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is het 
ingezamenlijkheidwerkenaaneenkrachtigelokaleoverheid.Stevige
democratischeinbeddingvandatbestuurblijftnoodzakelijk.

De doorontwikkeling van de participatieve of maatschappelijke 
democratieiseenzaakvangemeentenéndevereniging.Alsvereniging
blijvenweonzebestuurderseninwonersondersteunenmethetbeschik-
baar stellen en delen van praktijkvoorbeelden en het uitvoeren van de 
ontwikkelagenda Lokale Democratie.

In hoofdstuk vier beschreven we de consequenties van de toename van 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, met name waar het gaat 
omderolvanderaad.Ookschaalvergrotingdoorherindelingvraagtnu
de aandacht. In de afgelopen jaren vonden veel herindelingen plaats. 
Waren er in 1950 nog ruim 1000 gemeenten, de stand is nu 355. En het 
eindevandatproceslijktnognietinzicht.

Veel herindelingen kwamen uit vrije wil tot stand en bleken succesvol, 
zowelwaarhetgaatombestuurskrachtalsomcontactmetinwoners.
Maarerisookeenanderekant.Alsgemeentenmoetenfuserenomdat
zezichnietmeerinstaatachtenhuntakennaarbehorenuittevoerenof
alszedooreenanderepartijtotherindelingwordengedwongen,zitten
we op een verkeerd spoor. Herindeling mag op papier de enige oplos-
sing lijken, maar kan ongewenste effecten hebben voor de ‘nabijheid van 
het bestuur’ en op de mogelijkheid om maatwerk te leveren. Beide waren 
belangrijke aanleidingen voor de recente decentralisaties in het sociaal 
domein. Hoe verder de uitvoering van de inwoners komt te staan, hoe 
minderinvloedzedaaropkunnenuitoefenen,metallegevolgenvoorhun
betrokkenheid.

Taakenschaalstaanelkaarinbestuurlijkeendemocratischezinsoms
in de weg. Schaalvergroting en regionale samenwerking pakken soms 
 negatief uit voor de nabijheid van het bestuur, de mogelijkheden voor 
lokaalmaatwerkendebetrokkenheidvaninwoners.Datzijndedragende
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pijlers onder het lokaal bestuur. We moeten die uitgangspunten en kwali-
teiten koesteren. En dus moeten we nadenken over de vraag hoe we het 
bestuurlijkbouwwerktoekomstbestendigkunnenmaken.Alternatieven
voorherindelingzoalstaakdifferentiatieofmeerdemocratischregionaal
bestuur, moeten nader worden verkend en mogelijk gemaakt. Ze mogen 
echtergeenexcuuszijnomeenfundamentelediscussieoverdebestuur-
lijke inrichting van ons land uit de weg te gaan. Samenwerken aan een 
 krachtige lokale overheid vraagt van ons dat we, in verenigings verband, 
nadenken over de vraag hoe we de unieke kwaliteit van dat bestuur 
kunnenbehouden.DaarbijkunnenwenietwachtenophetRijk.Alssterk
collectiefvangemeentenmoetenwedehoofdlijnenzelfuitzetten.

De opgave is om als vereniging verder te werken aan gelijktijdige 
 versterking van de representatieve én de participatieve democratie en 
het ontwikkelen van scenario’s voor de toekomstige inrichting van het 
lokaal bestuur.

Solidariteit in de vereniging
Onderlingesolidariteitheeftaltijdaandebasisvangoedfunctionerende
gemeenschappen gestaan. Begrippen als noaberschap en de participatie-
samenleving,onszorgstelselendevoedselbankengaanuitvandit
principe.Maardoortoenemendeindividualiseringengroeiendetegen-
stellingen tussen arm en rijk staat het solidariteitsprincipe onder druk. 
Alsdeaandachtmeeruitgaatnaarverschillendannaarovereenkomsten,
delft solidariteit het onderspit.

Binnenonzeverenigingissolidariteithetuitgangspuntbijhetbepleiten
vanonzewensenrichtinghetRijk.Hoehetzitmetdefinanciële
 solidariteit binnen de vereniging weten we minder goed: met  onderling 
geven en nemen deden we eenmalig ervaring op met het Fonds 
 Tekortgemeenten. Geven en nemen laten we in het algemeen over aan 
de ‘verdelende rechtvaardigheid’ van het Rijk. We spreken er wel over, 
maarlatendefondsbeheerdersbeslissen.Diehandelswijzeisgoedte
verdedigen als je lastige discussies binnen de vereniging wilt  voorkomen. 
Dekeerzijdevandemedailleisdatweonsalsvereniginghiermee
volledigafhankelijkmakenvanhetRijk,hetschuurtmetonzeuitgangs-
punten van een krachtige vereniging en een krachtig lokaal bestuur.

Naastdebekendefinanciëleverdeelvraagstukkenzienweeenvraagstuk
ontstaan rond de opwekking van hernieuwbare energie: hoe moeten 
nieuwewindmolensenzonneparkenoverhetlandwordenverdeeld?
Bestuurderseninwonersindeminderverstedelijktegebiedenvrezendat
zijstraksindeenergiebehoeftevan‘hetWesten’moetenvoorzien.De
pijnzitnietalleenindemanierwaaropdeplaatsingvanwindmolensinde
afgelopenjarenzijnbeslagkreeg,maarookindeconstateringdatbijde
verdeling van geld voor mobiliteit en infrastructuur het Rijk  overwegend 
investeert in economisch interessante gebieden. Krimpregio’s  hebben 
daardoorteweinigmogelijkhedenomnoodzakelijkeaanpassingenen
ingrepen te doen in woningvoorraad, infrastructuur, leefbaarheid en 
mobiliteit.
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Solidariteit is niet houdbaar als er alleen maar genomen wordt, op 
langeretermijnmoetenlustenenlastenzichinzekerematetotelkaar
 verhouden. De spanning tussen regio’s kan een negatief effect hebben 
opdeeensgezindheidenslagkrachtvandevereniging.Datwillenen
moetenwekostewatkostzientevoorkomen.

Wedragengezamenlijkverantwoordelijkheidvoorhetbehoudenen
 vergroten van de kracht van de vereniging. Het klimaat- en energie beleid 
vanhetRijkmaggeenbedreigingwordenvooronzesaamhorigheid
en effectiviteit. En dat geldt ook voor andere verdeelvraagstukken. We 
 moeten daarom onderling meer de dialoog aangaan over verdelings-
vraagstukkenengoedeverbindingenzoekenwaarscheidslijnengaan
ontstaan.Waarmogelijkzoekenwezelfoplossingeninplaatsvande
moeilijke kwesties uit handen te geven.
In die nieuwe benadering past ook een actievere, ondersteunende en 
belangenbehartigenderolvandeVNGbijregiospecifiekevraagstukken
zoalsdeaardbevingsproblematiekinGroningenengrensoverschrijdende
samenwerking.
Door een proactieve rol te pakken bij verdelingsvraagstukken en 
regiospecifiekeaangelegenhedengevenweeennadereinvullingaande
solidariteit binnen de vereniging.

Interbestuurlijke vraagstukken en verhoudingen
Samenwerkingtussenoverheidslagenisvanalletijdenmaarnietvanzelf
sprekend. De samenwerking vraagt daarnaast veel  onderhoud. Nu de 
 uitvoering van steeds meer taken is overgedragen aan  gemeenten, 
komt vaker de vraag op wat de rollen van de verschillende overheids-
lagenzoudenmoetenzijnenhoedeoverhedenzichtotelkaarmoeten
 verhouden. De Raad van State constateerde in 2016 dat  klassieke 
 hiërarchische verhoudingen niet passen bij een situatie waarin alle 
overheden medeverantwoordelijkheid dragen voor het stelsel. Het 
 functioneren van het stelsel staat of valt met onderling vertrouwen in 
elkaars rolvastheid en in het vermogen de gemaakte afspraken tijdig en 
in onderling overleg na te komen.
Omtoteenvertrouwensevenwichttekomen,moetendepartijenook
werkelijk over de instrumenten beschikken om aan de afspraken te vol-
doen.DeRaadvanStatevoegtdaaraantoedatvanwegediegezamenlijk
gedragenverantwoordelijkheidhetRijkzeerterughoudendmoetzijnmet
hetopleggenvannieuwe,eenzijdigafgekondigderegelgeving.Daaraan
moetdenoodzaaktottransparantievanRijkszijde,diebijvoorbeeldbijde
totstandkoming van de Regiodeals door veel gemeenten node is gemist, 
nogwordentoegevoegd.Andersgezegd:omgedeeldeverantwoorde-
lijkheid te kunnen dragen, is een gelijk speelveld nodig.

MethetInterbestuurlijkProgramma(IBP)iseeneersteaanzetgedaan
omdiegezamenlijkeverantwoordelijkheidinpraktijktekunnenbrengen.
UitgangspuntenvanhetIBPzijngelijkwaardigheidenwederkerigheid.
InheteerstejaarIBPisopeenflinkaantalopgavenvoortganggeboekt.
Tegelijkertijd constateren we dat er nog geen sprake is van een gelijk 
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speelveld.Deelskomtdatomdathetvoorbeidepartijenflinkwennenis,
jarenlang ingesleten omgangsvormen verander je niet van de ene op de 
andere dag. Het speelveld vertoont ook kuilen door de te lang voort slepende 
discussie over de tekorten in het sociaal domein en het door het Rijk een-
zijdigingevoerdeabonnementstarief.Dezegeschillenhebbenhetver-
trouweninechtesamenwerkingnietbevorderd.Maarookalsweditals
eenmalige incidenten beschouwen, is er meer nodig om op basis van 
gelijkwaardigheid en wederkerigheid tot echte samenwerking te komen.

Ombijonszelftebeginnen:binnendeverenigingmoetenwehetgesprek
aangaanoverdevraaghoewijeralscollectiefvoorgaanzorgendatde
afgesprokentakenbinnendegesteldekaderswordenuitgevoerd.Alswij
als een betrouwbare partij willen worden behandeld, moeten we laten 
ziendatwedatzijn,ookalsdatmisschienschuurtmetprincipesvanauto-
nomie.Vanonzerijkspartnerskunnenwedanvragenzichooktehouden
aan de afgesproken uitgangspunten.

Ommeergelijkwaardigheidtebereiken,zijnmeerinstrumentennodig.
De Raad van State noemde in dat verband al de versterking van de 
rol van de minister van BZK, de instelling van een commissie voor de 
beslechting van bestuurlijke geschillen, een integrale wetgevingsaanpak, 
beterefinanciëlerandvoorwaarden,eenstevigerolvanálleoverhedenbij
kabinetsformaties en een integrale wetgevingsaanpak.

AlsverenigingonderschrijvenwedeopgavendieinhetIBPzijn
geagendeerd,hetzijnthema’sdiemaatschappelijkopditmomentzeer
relevantzijn,dringendomoplossingenvragenenalleeninsamenwerking
kunnen worden aangepakt. We willen niet dat de impuls die het IBP 
beoogt te geven aan de aanpak van grote maatschappelijke thema’s, aan 
kracht verliest. 

Effectieve samenwerking met het Rijk en andere overheden kan alleen tot 
stand komen op basis van wederkerigheid. De condities waaronder dat 
gebeurt, moeten worden aangescherpt in lijn van het advies van de Raad 
van State.

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 

Omdeuitvoeringefficiënterenbetertemaken,kozenwealsvereniging
voormeergezamenlijkheidindeuitvoering.Dooronderlingafspraken
te maken over standaarden, krijgen gemeenten meer ruimte om aan-
dacht te besteden aan beleidsrijke onderdelen van het takenpakket, 
wordenschaarseexpertiseenkennisgebundeldenstaanwesterkerin
het gesprek met andere partijen. En het scheelt ook veel publiek geld. 
AllegemeentendragenbijaanhetfondsGezamenlijkeGemeentelijke
Uitvoering(GGU)waaruitdegezamenlijkeuitvoeringsactiviteiten
 grotendeels worden bekostigd (Samen Organiseren). Door initiatieven als 
Common Ground ontstaat een nieuwe digitale infrastructuur voor de uit-
wisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten, met de Informatie-
beveiligingsdienst (IBD) bundelen we schaarse kennis voor gemeenten, 
metGemeentelijkeTelefoniezijngrotekostenbesparingengerealiseerd.

De komende jaren werken wij 
als gemeenten samen met het 
Rijk, ketenpartners én de markt 
aan de realisatie van één nieu-
we digitale infrastructuur die 
flexibel, beschikbaar, toegan-
kelijk en veilig is: de Common 
Ground. Dit vraagt om een tran-
sitie die we stap voor stap samen 
maken, waarbij continuïteit van 
de bestaande dienstverlening 
een belangrijke randvoorwaar-
de is. De basisgedachte ach-
ter Common Ground is dat we 
de gegevens loskoppelen van de 
toepassingen (applicaties en pro-
cessen) en dat we die gegevens 
op gestandaardiseerde wijze ont-
sluiten en uitwisselen. De gedeel-
de uitgangspunten van Common 
Ground geven gemeenten en 
andere partners houvast en rich-
ting bij het aanpakken van deze 
opgave.

“Common Ground”- 
principes als leidraad  
voor een nieuwe  
digitale infrastructuur
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Naarmatedesuccessenvangezamenlijkeontwikkelingtoenemen,groeit
ookdenoodzaakomdatsuccesblijvendbeschikbaartehoudenvoorde
uitvoeringvangemeenten.DeVNGbeheerteenaantalvoorzieningen
die door alle gemeenten in hun dagelijkse processen direct of indirect 
wordengebruikt.Hiermeegaranderenwedecontinuïteitvandezevoor-
zieningen.Hetgaatondermeeromhetbeheervanconcretevoorzienin-
genzoalshetGemeentelijkGegevensknooppuntSociaalDomeinenhet
14+ netnummer, de Informatie Beveiligingsdienst, het waarderingsmodel 
voordeWOZenhetbeheervanarchitectuurenstandaarden.

Onderlingesamenhangendezorgvoordecontinuïteitvanalle(nieuwe)
voorzieningenvragenookindekomendebestuursperiodeaandacht.
Goederegieopdesamenhangisnodigomefficiencyvoordelente
behalen,meteengoedebeheerfunctieborgenwedegebruikszekerheid
vannieuwecollectievedienstendoorgemeenten.Overdestructurele
invulling, organisatie en bekostiging van het beheer moeten we als 
 vereniging nog afspraken maken. 

Gemeentenblijvenbinnendeverenigingsdemocratiezelfbeslissenofzij
nieuweonderwerpenviadeGGUgezamenlijkwillenorganiseren.Lokaal
wat lokaal kan en collectief wat moet, blijft ook de komende bestuurs-
periodeonsuitgangpunt.DeALVkanstandaardenverbindendverklaren
voorallegemeenten.Voordeoverigegezamenlijkeactiviteitenbinnende
GGUgeldtdatindividuelegemeentenervoorkunnenkiezenofenhoezij
hieraan deelnemen. 

Naastaandachtvoordecontinuïteitvanvoorzieningen,iseengezamenlijke
visieopdedoorontwikkelingvandeGGUnoodzakelijk.Zijnernogandere
onderwerpenwaarvandegezamenlijkeaanpakkanleidentotmeermaat-
schappelijkvoordeelenmeerzekerheidindeuitvoering?Uitvoering
door gemeenten is immers meer dan alleen bedrijfsvoering, informatie-
voorzieningengeneriekedienstverlening.Gezamenlijkeuitvoeringlevert
de gemeenten aantoonbaar veel op, maar vergt door groeiende beheers-
kosten en een mogelijk grotere reikwijdte aan activiteiten en initiatieven 
ookgroteregezamenlijkeinvesteringenvangemeenten.

Wijzullenindekomendeperiodedaaromeenbredeverkenninguitvoeren
naar de bijdrage die de GGU in de toekomst kan leveren aan de aanpak 
van gemeentelijke uitvoeringsvraagstukken. In aanvulling op de voorstellen 
inhetMeerjarenprogrammaGGU,datvoorligtindeALVvan5juni2019,
zullenweverkennenoferbinnendeverenigingbehoefteendraagvlakis
voor verbreding van de activiteiten binnen de ‘derde statutaire functie’. 
Indieverkenningzullentevenshetbelangvaneengezamenlijkekennis
infrastructuur,adequatemeerjarigefinancieringenhetvindenvaneen
oplossing voor het beheervraagstuk worden meegenomen. 

OpbasisvandezebredeverkenningzullenwijuindeBuitengewoneALV
van 29 november 2019 concrete voorstellen voorleggen. 
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