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Samenvatting 

De gemeente Bronckhorst, mede namens de gemeenten van de regio Achterhoek, heeft een 

amendement ingediend op het voorstel aan de A L V inzake de bekostiging van de meerjarige 

onderzoeksagenda decentrale overheden (agendapunt 8b). Ter voorbereiding van uw 

standpuntbepaling in de A L V ontvangt u het amendement, a lsmede een preadvies van het V N G 

bestuur op het amendement. 
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Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 

Aan de leden 

informatiecentrum tel. bijlage(n) 

2 (070) 373 8393 

betreft ons kenmerk datum 

Amendement op A L V voorstel BB/U201300743 29 mei 2013 

bekostiging onderzoeksagenda Lbr. 13/055 

decentrale overheden 

Geacht college en gemeenteraad, 

De gemeente Bronckhorst, mede namens de gemeenten van de regio Achterhoek, heeft een 

amendement ingediend op het voorstel aan de A L V inzake de bekostiging van de meerjarige 

onderzoeksagenda decentrale overheden (agendapunt 8b). 

Ter voorbereiding van uw standpuntbepaling in de A L V ontvangt u als bijlagen bij deze ledenbrief: 

de volledige tekst van het amendement 

een preadvies van het V N G bestuur op het amendement. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Neder landse Gemeenten , 

or 
Mevrouw A. Jorr i tsma-Lebbink 

Voorzitter 

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



GEMEENTE BRONCKHORST 

AMENDEMENT AGENDAPUNT 8B ALV VNG 6 juni 2013 

Agendapunt 8b. Bekostiging meerjarige onderzoeksagenda decentrale overheden 
Voorgesteld wordt om over de periode 2013-2017 een onderzoeksagenda decentrale 
overheid op te stellen. Op voorstel van de V N G worden de kosten hiervan gedekt door een 
extra uitname (6 500.000,00) uit het gemeentefonds. Dit betekent dat de gemeenten 
minder middelen zelf krijgen ter besteding via de algemene uitkering. 

In het eerste jaar richt het onderzoek zich op de decentralisaties. Dit is in lijn met eerdere 
berichtgeving van de V N G en in het belang van de gemeenten. 
De V N G heeft bij het Rijk aangedrongen om een onderzoek naar de decentralisaties. Wij 
zien het als de primaire verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid om de taken op een 
verantwoorde manier naar de gemeenten over te hevelen. Een onderzoek zoals hier 
bedoeld is daarvoor in onze ogen noodzakelijk en ook primair de verantwoordelijkheid van 
de Rijksoverheid. Dat zou betekenen dat de Rijksoverheid de kosten moet dragen. Echter 
door als gemeenten mee te betalen aan het onderzoek worden we ook 
medeverantwoordelijk voor het onderzoek en hebben we ook invloed. Voorwaarde is dan 
wel dat de gemeentelijke vertegenwoordiging gelijkwaardig moet zijn aan de 
vertegenwoordiging van de Rijksoverheid in de begeleiding van het onderzoek 
(opdrachtformulering, proces, etc). 

Daarnaast word voorgesteld om over een langere periode (tot 2017) middelen beschikbaar 
te stellen voor een onderzoeksagenda. Argument daarvoor is dat het C P B expertise 
opbouwt op het terrein van decentrale overheden. De onderzoeken zouden zich dan 
richten op gemeentefinanciën in het algemeen en decentralisaties in het bijzonder. 

Voor de vaststelling van een meerjarige onderzoeksagenda decentrale overheden en de 
begeleiding daarvan wordt een programmaraad ingesteld. In de programmaraad: directeuren 
van BZK, Financiën en de V N G . Hieraan kunnen, indien relevant, op uitnodiging ook overige 
departementen kunnen deelnemen. In een dergelijke samenstelling van een programmaraad 
is de positie van gemeenten niet gelijkwaardig aan die van de Rijksoverheid. Dit is niet 
wenselijk. 

Op dit moment liggen er (voorzover wij weten) geen onderzoeksvragen. Het lijkt ons dan 
ook niet wenselijk om een verplichting aan te gaan met het C P B voor een 
onderzoeksagenda decentrale overheden. Wel is het zinvol te inventariseren op welke 
onderwerpen onderzoek wenselijk is, deze voor te leggen aan de A L V van de V N G , 
vervolgens als A L V bepalen welke onderzoeksinstelling (volgens gemeenten) het meest 
geschikt is om het onderzoek uit te voeren en daarna een besluit te nemen over de inzet 
van financiële middelen. 

1. Instemmen met het gezamenlijk onderzoek naar decentralisaties maar daarbij als 
voorwaarde stellen dat gemeenten een gelijkwaardige positie krijgen in de 
begeleiding van het onderzoek (anders dan nu voorgesteld). 
2. Geen middelen uit het gemeentefonds nemen voor een onderzoeksagenda tot en 
met 2017. In plaats daarvan inventariseren welke onderzoeksvragen er zijn en op basis 
daarvan of er een behoefte aan gezamenlijk onderzoek is en welk onderzoeksbureau 
daarvoor het meest geschikt is. 
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AGENDAPUNT 8B. "BEKOSTIGING MEERJARIGE 
ONDERZOEKSAGENDA DECENTRALE OVERHEDEN" 

Amendement gemeente Bronckhorst en de gemeenten in de regio Achterhoek 

Onderwerp 

Bekostiging meerjarige onderzoeksagenda decentrale overheden. 

Strekking 
Letterlijke tekst van het dictum in het amendement 

1. Instemmen met het gezamenlijk onderzoek naar decentralisaties maar daarbij als voorwaarde 
stellen dat gemeenten een gelijkwaardige positie krijgen in de begeleiding van het onderzoek 
(anders dan nu voorgesteld) 

2. Geen middelen uit het gemeentefonds nemen voor een onderzoeksagenda tot en met 2017 . 
In plaats daarvan inventariseren welke onderzoeksvragen er zijn en op basis daarvan of er 
een behoefte aan gezamenlijk onderzoek is en welk onderzoeksbureau daarvoor het meest 
geschikt is. 

Preadvies bestuur 
Deels positief. 

Toelichting preadvies 
1. Het is wel degelijk het uitgangspunt van alle betrokken partijen dat gemeenten op basis van 

gelijkwaardigheid deelnemen in de programmaraad en een rol spelen in de begeleiding van 
onderzoek. Zowel voor het Rijk als voor gemeenten geldt dat er een vaste vertegenwoordiging 
is in de programmaraad en dat daarnaast op basis van het vraagstuk dat aan de orde is 
aanvullende deelnemers kunnen worden uitgenodigd op basis van hun ervaring en expertise 

2. Het bestuur stelt voor om vast te houden aan de voorgestelde financiering. Daarbij wordt 
opgemerkt dat gemeenten niet voor C 500 .000 gemiddeld op jaarbasis, maar voor C 250 .000 
de kosten van de onderzoeksagenda dekken. Een gelijk bedrag wordt door het Rijk 
opgebracht. 
Wat de keuze voor onderzoeken en onderzoeksbureau betreft, stelt het bestuur voor vast te 
houden aan het Centraal Planbureau (CPB) als zeer gezaghebbend onderzoeksbureau 
waarnaar in politiek Den Haag doorgaans goed wordt geluisterd. De gemeenten zullen 
expliciet worden betrokken bij het inventariseren van onderzoeksvragen en de behoefte aan 
gezamenlijk onderzoek. 


