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Samenvatting 

De VNG voert sinds januari gesprekken met het rijk, het IPO en de UvW over de totstandkoming 
van een bestuursakkoord. Onder meer via onze internetsite en met het houden van vier 
ledenbijeenkomsten in het land hebben wij u geïnformeerd over en betrokken bij deze 
onderhandelingen. Met deze brief informeren wij u over de actuele stand van zaken. 
Voor de VNG staan met name de gemeentefinanciën en de decentralisaties centraal. Onze inzet 
is om zodanige afspraken te maken dat de gemeenten zich verder kunnen ontwikkelen tot eerste 
overheid en (ook de nieuwe) taken en ambities kunnen waarmaken. In het proces is ook frequent 
en intensief gesproken met specifieke groepen gemeenten zoals de G4 en G32. 
De gesprekken over het bestuursakkoord verlopen in goede sfeer, waarbij alle gesprekspartners 
zich inzetten om tot goede afspraken te komen op een aantal belangrijke terreinen. 
Dat neemt niet weg dat er een aantal terreinen is waarop nog voortgang moet worden geboekt en 
waarover nog stevige gesprekken moeten worden gevoerd. In het licht daarvan verwachten wij 
niet dat op zeer korte termijn een akkoord kan worden gesloten. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

De VNG voert sinds januari gesprekken met het rijk, het IPO en de UvW over de totstandkoming 
van een bestuursakkoord. Onder meer via onze internetsite en met het houden van vier 
ledenbijeenkomsten in het land hebben wij u geïnformeerd over en betrokken bij deze 
onderhandelingen. Met deze brief informeren wij u over de actuele stand van zaken. 
Voor de VNG staan met name de gemeentefinanciën en de decentralisaties centraal. Onze inzet 
is om zodanige afspraken te maken dat de gemeenten zich verder kunnen ontwikkelen tot eerste 
overheid en (ook de nieuwe) taken en ambities kunnen waarmaken. In het proces is ook frequent 
en intensief gesproken met specifieke groepen gemeenten zoals de G4 en G32. 
De gesprekken over het bestuursakkoord verlopen in goede sfeer, waarbij alle gesprekspartners 
zich inzetten om tot goede afspraken te komen op een aantal belangrijke terreinen. 
Dat neemt niet weg dat er een aantal terreinen is waarop nog voortgang moet worden geboekt en 
waarover nog stevige gesprekken moeten worden gevoerd. In het licht daarvan verwachten wij 
niet dat op zeer korte termijn een akkoord kan worden gesloten. 

Voor de gemeenten gaat het hierbij met name om de volgende hangpunten: 

• Financiën: de hoogte van het instapniveau in de normeringsystematiek (mede tegen de 
achtergrond van de bezuinigingen van het rijk gedurende de periode van het aanvullend 
beleidsakkoord 2009/2011 en de aanpassing van het Gemeentefonds via het regeerakkoord). 
Verder maakt de VNG bezwaar tegen de korting die in het regeerakkoord is opgenomen in 
verband met de efficiency RUD's. Ook over de BDU Verkeer en Vervoer in WGR+-gebieden 
bestaat nog verschil van mening. 



• Decentralisatie Jeugd en AWBZ: er is nog grote onduidelijkheid over de doelgroepen 
waarvoor de gemeenten verantwoordelijk worden en over het toekomstige financieel 
arrangement, mede in relatie tot de in het regeerakkoord ingeboekte bezuinigingen. Verder is 
een discussiepunt de rol van de beroepsgroepen in het vaststellen van de kwaliteit van de 
zorg. 

• Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Over de beleidsvrijheid van gemeenten 
en de financiën (bv verdeelmodel, macrobudget WWB) zijn nog geen afspraken. 

• Bestuurlijke organisatie: de VNG wil dat de gemeenten een jaar de tijd krijgen om zelf aan te 
geven hoe zij taken die op een hoger schaalniveau moeten worden uitgevoerd, zullen 
vormgeven. De uitwerking hebben de gemeenten, in al hun diversiteit, dan zelf in de hand. 

Naast deze hoofdpunten ligt nog een groot aantal overige punten op de onderhandelingstafel, 
waaronder: r-

• Ruimtelijk-economisch beleid 

• Water 

• De (bestuurlijke) toekomst van de Randstad (waarin de metropoolontwikkeling en de 
infrastructuurautoriteit). 

Op woensdag 16 februari spreken de voorzitters van VNG, IPO en UvW met een afvaardiging van 
bewindslieden het rijk die onder leiding staat van de minister-president. Wij hopen dat wij in dat 
gesprek verder voortgang kunnen boeken, waardoor een bestuursakkoord dichterbij komt. 
Desalniettemin verwachten wij dat de totstandkoming en uitwerking van afspraken nog een aantal 
weken zal duren. 

In dit proces blijven wij ons uiteraard inzetten voor afspraken die de gemeenten in staat stellen op 
de terreinen die nu aan de orde zijn de burger goed te bedienen. Vanzelfsprekend houden wij u 
daarbij zoveel mogelijk betrokken en op de hoogte. 

Hoogachtend, 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

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