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PERSBERICHT

Hof van Twente, 1 juni 2011

Standpunt Hof van Twente over bestuursakkoord

De gemeente Hof van Twente ondersteunt het standpunt van de 32 grootste 
gemeenten over het bestuursakkoord VNG-Rijk 2011. Dat heeft de gemeenteraad van 

Hof van Twente in haar vergadering van 31 mei bepaald. De gemeente is tégen het 
voorliggende akkoord tenzij nog voor of tijdens het VNG-congres een wezenlijke 

wijziging tot stand komt.  Deze wijziging zou er met name in moeten voorzien dat de 
gemeenten substantieel meer middelen door het Rijk toegezegd krijgen, zodat zij in 

staat op verantwoorde wijze inhoud en uitvoering kunnen geven aan de taken die met 
de Wet Werken naar Vermogen naar de gemeenten worden overgeheveld.

In de vergadering van de gemeenteraad op 31 mei heeft de raad uitgebreid stilgestaan bij het 
Bestuursakkoord VNG-Rijk 2011-2015 zoals dat op 8 juni tijdens het VNG-congres aan de 
gemeenten ter instemming zal worden voorgelegd. Aan de hand van een raadsmemo van 
het college is in een inhoudelijke discussie ingegaan op het bestuursakkoord en de mogelijke 
gevolgen daarvan voor de gemeente(n). Het college heeft de raad geïnformeerd over het 
standpunt van het college. Dat hield in dat de inhoud van het akkoord, zoals dat thans 
voorligt, voor het college aanleiding vormt om tegen te stemmen, tenzij nog voor of tijdens 
het VNG-congres een wezenlijke wijziging in het akkoord tot stand komt. 

Deze wijziging zou er met name in moeten voorzien dat de gemeenten substantieel meer 
middelen door het Rijk toegezegd krijgen, waarmee zij in staat kunnen worden gesteld om op 
verantwoorde wijze inhoud en uitvoering te kunnen geven aan de met de Wet Werken naar 
Vermogen naar de gemeenten over te hevelen taken. Uitkomst van de raadsdiscussie was 
dat is besloten om aan te sluiten bij het standpunt zoals dat door de 32 grootste gemeenten 
(G32) wordt ingenomen. Dit standpunt houdt in dat de gemeenten wel kunnen instemmen 
met het bestuursakkoord, echter met uitzondering van het deel over de Wet Werken naar 
vermogen. Om dit standpunt meer kracht te geven heeft de raad het college opdracht 
gegeven dit standpunt aan alle Nederlandse gemeenten kenbaar te maken met daaraan 
gekoppeld de oproep om het standpunt van de G32 tijdens de Algemene Ledenvergadering 
op 8 juni as mede te ondersteunen.
.  
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