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Samenvatting
Met deze ledenbrief ontvangt u het definitieve Manifest van de gemeenten, dat door de leden is
vastgesteld tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 9 november jl. In deze ledenbrief
wordt ook ingegaan op de actuele inhoudelijke ontwikkelingen rondom het Manifest. In dit kader
ontvangt u hierbij ook de brief van de VNG aan de informateur en de onderhandelaars van de bij de
formatie betrokken partijen over de inzet van de gemeenten voor de kabinetsformatie.

©VNG

Extra exemplaren van deze brief kunt u downloaden van het VNG-net, www.vng.nl/brieven/ledenbrieven
Kopieren t.b v. intem gebruik door leden VNG is toegestaan.
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Geacht college,
Hierbij ontvangt u het definitieve Manifest van de gemeenten, zoals dat door de leden is vastgesteld
tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 9 november 2006. De leden hebben zich
tijdens de vergadering achter het Manifest geschaard. Op een aantal punten is het Manifest door de
ledenvergadering geamendeerd. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in de tekst en enkele
aanvullingen zoals een passages over grensgemeenten en over het herzien van de financiële
afspraken rond de Wmo (hierop wordt elders in deze brief nader ingegaan). Het aangepaste Manifest
vormt de basis van de inzet van de VNG voor de kabinetsformatie en de aanstaande kabinetsperiode.
U kunt het Manifest downloaden van www.vnq.nl.
De speerpunten uit het Manifest zijn op 20 december jl. in een brief onder de aandacht gebracht van
informateur Wijffels en de drie onderhandelaars: dhr. Balkenende, dhr. Bos en d hr. Rouvoet. Deze
brief is als bijlage bijgevoegd en is eveneens te vinden op www.vng.nl
In deze ledenbrief wordt daarnaast ingegaan een aantal actuele ontwikkelingen rondom het Manifest:
Inzet kabinetsformatie
Het Manifest vormt in de (in)formatieperiode het uitgangspunt voor de inzet van de VNG. De brief aan
de informateur en de onderhandelaars brengt daarin een nadere focus en verdere aanscherping aan.
In de Code Interbestuurlijke Verhoudingen is vastgelegd dat de VNG, net als het IPO, wordt betrokken
bij de (in)formatiebesprekingen. Dit kan er toe leiden dat de voorzitter van de VNG in dit kader zal
worden uitgenodigd voor een gesprek met de informateur. Als dit gesprek inderdaad plaatsvindt zal de
voorzitter de boodschap en de punten die ook in de brief aan de informateur en de onderhandelaars
zijn vastgelegd nogmaals duidelijk onder de aandacht brengen en nader toelichten..
Vervolg op amendement Wmo
Met de aanname van het amendement-Eindhoven/Maastricht heeft de ledenvergadering aangegeven
dat het bestuur met het nieuwe kabinet de onderhandelingen over de financiële afspraken omtrent de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet heropenen zodat gemeenten deze nieuwe
zorgplicht met meer zekerheid kunnen waarmaken voor hun burgers.
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Op 4 december jl hebben de bestuurlijke Wmo-delegatie en de voorzitter van de commissie Onderwijs,
Zorg en Welzijn van de VNG een constructief overleg gevoerd met de indieners van het amendement:
de wethouders Don en Costongs namens respectievelijk de gemeenten Eindhoven en Maastricht.
Afgesproken is dat de VNG hun alternatief, dat uitgaat van een declaratie-systeem, nader onderzoekt.
Op 31 januari a.s. vindt hierover vervolgoverleg plaats. Daarna zal de VNG na raadpleging van de
leden de verdere inzet bepalen in de richting van het kabinet.
Commissie Gemeentewet en Grondwet
De VNG heeft op 16 januari de Commissie Gemeentewet en Grondwet ingesteld die de komende
maanden onderzoekt welke wijzigingen in de Grondwet en de Gemeentewet nodig zijn om de
gemeentelijke autonomie en de gewenste ruimte voor differentiatie en maatwerk te verankeren.
De commissie, onder voorzitterschap van voormalig minister en WD-fractievoorzitter Van Aartsen, zal
daarbij de adviezen uit het rapport 'Wil tot verschil' van de Commissie Bovens nader uitwerken en
concretiseren. Tijdens het VNG Congres in juni 2007 worden deze concrete voorstellen gepresenteerd.

Hoogachtend,

De directieraad

Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder VNG-brieven.
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Geachte heer Wijffels,
De Nederlandse gemeenten zien met vertrouwen de toekomst tegemoet. Wij willen samen met de
andere overheden invulling geven aan een ambitieuze toekomstagenda waarbij de mensen, onze
inwoners, centraal staan en zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen om hun eigen woon- en
leefomgeving te verbeteren. Wij willen dit zelfbewust doen, uitgaande van eigen kracht.
Daarom hebben wij onze gezamenlijke agenda voor de komende periode vastgelegd in het Manifest
van de gemeenten, waarin wij laten zien waar wij voor staan. De ambities die in het Manifest zijn
verwoord, kunnen wij echter alleen realiseren als er sprake is van bewegingsvrijheid, voldoende eigen
middelen en vooral vertrouwen in de kwaliteiten van gemeenten van de andere overheden.
Wij sturen aan op een bondgenootschap en een vruchtbare samenwerking met een nieuw kabinet
vanuit het besef dat de agenda van het kabinet in hoge mate via de gemeenten uitvoering krijgt.
Een goede samenwerking is voor ons na de gespannen verhoudingen tussen de overheden van de
laatste jaren van groot belang. Het is dan wel een absolute noodzaak om in de nieuwe kabinetsperiode
verder richting te geven aan de discussie over de positie van het lokaal bestuur met een versterking
van de positie van gemeenten als gevolg.
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Wij weten ons in dit pleidooi gesteund door de beschouwing van de Raad van State over de
interbestuurlijke verhoudingen in ons land. Deze beschouwing is onlangs openbaar geworden en
ondersteunt op belangrijke punten onze inzet voor de komende kabinetsperiode, bijvoorbeeld met
betrekking tot de jeugdzorg en de taakverdeling tussen gemeenten en provincies. Ook geeft de Raad
aan dat het essentieel is dat er ruimte wordt geboden voor de invulling van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van gemeenten.
Waar sprake is van overheveling van taken naar gemeenten is het van belang dat er voldoende tijd en
ondersteuning is voor een verantwoorde implementatie. De Raad van State concludeert dat het daar
de afgelopen periode te vaak aan heeft ontbroken en er weinig of geen rekening werd gehouden met
de uitvoeringsconsequenties (personele en financiële gevolgen) voor gemeenten. De Raad pleit
ervoor, ook bij haastige totstandkoming of invoering van wetgeving, de gelijkwaardigheid van de
overheden te waarborgen en dus de decentrale overheden goed en tijdig te informeren zodat de kans
op spanningen in de uitvoering wordt verkleind.
In het verleden zijn gemeenten vaak 'lagere overheden' genoemd. Het is hoog tijd dat de gemeenten
beschouwd worden als de eerste bestuurslaag. Gemeenten vormen immers de overheid die het dichtst
bij de burgers staat, het meeste vertrouwen van burgers geniet en voor hen het best bereikbaar is.
Daarmee zijn gemeenten het front-office van de overheid en daarom voor burgers bij uitstek de
aangewezen partner om vorm te geven aan de dagelijkse woon- en leefomgeving. Hierbij is ruimte
voor differentiatie voor ons een belangrijk uitgangspunt. Ook de Raad van State pleit in de eerder
genoemde beschouwing van de interbestuurlijke verhoudingen voor differentiatieruimte in het
openbaar bestuur. Dit betekent voor gemeenten dat zij de ruimte moeten krijgen om te verschillen
in rolopvatting en taakuitoefening zodat zij optimaal in staat worden gesteld om hun lokale maatschappelijke opgaven adequaat aan te pakken en zij aan kunnen sluiten bij de lokale verwachtingen
en ambities.
Wij beseffen dat wij daarbij niet alleen steun van andere overheden moeten krijgen maar ook een
eigen opdracht hebben. De Nederlandse gemeenten zetten daarom stevig in op het vergroten van
bestuurskracht, het terugdringen van het aantal regels en investeren in ICT ten behoeve van een
sterke verbetering van onze dienstverlening. Wij willen graag een bijdrage leveren aan het bouwen
van het Nederland van de toekomst. Daartoe moeten de komende de periode op een aantal voor
gemeenten fundamentele punten wel knopen worden doorgehakt:
1. Inrichting van het bestuur
Een kernvraag is hoe het bestuur in Nederland moet worden georganiseerd waarbij een heldere
en zuivere taakverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten centraal staat. Wij hebben hier een
duidelijke opvatting over:
Er is een stevige impuls voor decentralisatie naar gemeenten nodig. Gemeenten krijgen die taken,
bevoegdheden en middelen overgedragen die nodig zijn voor het bieden van maatwerk op lokaal
niveau. Dat leidt tot uitbreiding van taken en bevoegdheden en creëert zo gemeentelijke beleidsruimte. Gemeenten zullen hiertoe moeten groeien in bestuurskracht.
Om dit te bewerkstelligen gaan gemeenten door met het versterken van de onderlinge regionale
samenwerking en het schrappen van onnodige, inefficiënte en niet-transparante samenwerkingsconstructies. Daarnaast gaan gemeenten herindeling niet uit de weg.
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Méér taken en bevoegdheden bij de gemeente moet leiden tot minder Rijk en minder provincie.
Want als Rijk en provincie toch taken en bevoegdheden aan zich houden, neemt de bestuurlijke
drukte zeker niet af. Wij streven daarom naar een betere en zuiverder taakverdeling tussen de
overheden, waaronder een zogenaamde 'gesloten huishouding' van de provincies waarbij zij zich
alleen richten op die taken waar zij meerwaarde kunnen leveren. De taakverdeling tussen de
overheden moet vervolgens ook zijn vertaling krijgen in de financiële verhoudingen tussen de
overheden.
2. Financiële ruimte
Het landelijk beschikbare budget voor gemeenten blijft meebewegen met de uitgaven van het Rijk, dus
'samen de trap op en samen de trap af'. Dit betekent dat de bestaande normeringssystematiek strikt
wordt gehandhaafd. Als taken naar gemeenten worden overgeheveld, hoort daar een adequate
financiering bij zonder efficiencykortingen.
Bij een uitgebreider takenpakket en grotere beleidsvrijheid hoort voldoende financiële armslag voor
gemeenten, waarbij het uitgangspunt is dat de autonomie van gemeenten wordt versterkt. Daartoe
krijgen gemeenten een stevig en betekenisvol eigen belastinggebied waardoor de financiële
afhankelijkheid van het Rijk wordt verminderd. De Raad van State ondersteunt dit pleidooi met de
uitspraak dat gemeenten uit (grond)wettelijke bepalingen een belastinggebied van betekenis moeten
hebben. Na de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendzaakbelasting en de limitering op
tarieven en opbrengsten van het eigenarendeel is daarvan onvoldoende sprake. Daarom is het nodig
dat het lokale belastinggebied wordt uitgebreid terwijl tegelijkertijd de Rijksbelastingen dalen. Dit
betekent dus geen lastenverzwaring, maar een lastenverschuiving. Mogelijke belastingvormen daarbij
zijn de onroerendzaakbelasting, opcenten op de inkomstenbelasting, ingezetenenbelasting of een
andere belasting. In ieder geval moeten op de kortst mogelijke termijn de limieten voor de tarieven en
de opbrengst van de onroerendzaakbelasting worden afgeschaft.
De Raad van State beveelt aan om de discussie over het gemeentelijk belastinggebied bij de start van
het nieuwe kabinet af te ronden en duidelijkheid over de omvang van het belastinggebied te geven.
Daarnaast pleiten wij ervoor dat het aantal specifieke uitkeringen wordt beperkt ten gunste van brede
doeluitkeringen, dan wel een groei van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, zodat de
beleidsruimte voor gemeenten binnen de bestaande budgetten wordt vergroot.
3. Terugdringen regelgeving en toezicht
Gemeenten willen ruimte creëren voor burgers en bedrijven en nemen hierin het voortouw door het
aantal onnodige gemeentelijke regels af te schaffen en kritisch te zijn ten aanzien van het opstellen
van nieuwe regels. Gemeenten werken hier volop aan. Echter, wij kunnen dit niet alleen omdat
gemeenten ook uitvoering geven aan door Rijk en provincie opgelegde regelgeving. De Rijksoverheid
moet de regelgeving aanpakken die de ruimte voor gemeenten (en uiteindelijk hun inwoners) beperkt.
Het gaat dan zowel om nationale als Europese wet- en regelgeving. Daarnaast is het nodig dat het
interbestuurlijk toezicht fors wordt teruggedrongen. Hiervoor in de plaats maken gemeenten werk van
het afleggen van verantwoording aan de burger waarin de gemeenteraad een belangrijke rol speelt.
4. Handhaving en bestuurlijke boete
Gemeenten worden geacht op verschillende terreinen invulling te geven aan de handhaving van weten regelgeving. Voorbeelden hiervan liggen op het terrein van (verkeers)veiiigheid en het zwerfafval.
Gemeenten hebben daarom naast vergunningverlening meer aandacht voor handhaving en het in het
kader daarvan opleggen van sancties.
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Dit moet dan voor gemeenten wel goed uitvoerbaar zijn en financieel mogelijk worden gemaakt.
Daarom moet de bestuurlijke boete met spoed worden ingevoerd.
5. Veiligheid
Veiligheid is en blijft een topprioriteit voor gemeenten. Het zijn onze inwoners die het belangrijk vinden
dat ze zich veilig voelen in hun stad, dorp en buurt.
Een integrale aanpak vraagt een doortastende inzet van bijvoorbeeld de politie, maar ook oog voor
sociale verbanden en ruimtelijke inrichting. Dat vergt samenspel van diverse partners en een goede
democratische verankering op lokaal niveau. Gemeenten stellen daarvoor een integraal veiligheidsplan
op, dat ook de basis vormt voor de handhaving door de politie. De burgemeester kan diens gezagstaak alleen waarmaken als deze ook iets te zeggen heeft over de inzet van mensen en middelen.
Daarom dient afgezien te worden van nationaal beheer voor de politie, zoals voorzien in het voorstel
voor herziening van de Politiewet. Regionaal beheer vergroot bovendien de mogelijkheid om te komen
tot samenwerking in sterke veiligheidsregio's. Gemeenten werken op regionaal niveau samen aan het
voorkomen van rampen en het bestrijden van crises.
Het voorstel voor de Wet op de Veiligheidsregio's dient te worden aangepast, zodat het werkelijk
uitgaat van verlengd lokaal bestuur - en niet zoals nu voorgesteld functioneel bestuur. Het voorstel
voor de Wet op de Ambulancezorg, dat door de Eerste Kamer is aangehouden, dient beter op het
wetsvoorstel veiligheidsregio's te worden afgestemd.
6. Jeugdbeleid

Versterking van de rol van gemeenten in het jeugdbeleid is van groot belang. Daarbij gaat het om een
betere aansluiting tussen preventie en zorg. Aandachtspunten hierin zijn de doorlopende zorg voor de
jeugd van O tot 18 jaar, kinderopvang als basisvoorziening, de centra voor jeugd en gezin en de
koppeling naar de gespecialiseerde jeugdzorg. Preventie is al een taak van gemeenten. Daarom is het
logisch dat de huidige rol van de provincies in de jeugdzorg wordt overgenomen door
(centrum )gemeenten
7. AWBZ

Gemeenten willen in staat worden gesteld om lokaal maatwerk te organiseren voor de kwetsbare
groepen in de samenleving. Na het invoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning moeten
zorgvuldig vervolgstappen worden gezet om, met het oog op de vergrijzing, een duurzaam en
houdbaar stelsel van zorg en ondersteuning-op-maat te realiseren. Daartoe moeten grote delen van
de AWBZ, met daarbij voldoende middelen, naar (centrum)gemeenten worden overgeheveld.
8. Nieuwe impuls stads- en dorpsvernieuwing

Gemeenten werken samen met woningcorporaties aan stads- en dorpsvernieuwing, op basis van een
gemeentelijke woonvisie. Hiertoe moeten corporaties volledig inzicht bieden in de investeringsruimte
die hun eigen vermogen biedt en moeten deze bedragen ingezet worden voor stads- en dorpsvernieuwing. Gemeenten willen daarnaast de stedelijke vernieuwing intensiveren, waarbij het effect op
de sociale situatie in de wijken leidend is bij het doen van investeringen in het fysieke domein.
De stedelijke problemen met veiligheid, armoede, werk en wonen zijn nog niet opgelost en moeten met
kracht worden aangepakt. Daarom is een nieuwe impuls nodig, waarbij enerzijds een financiële injectie
wordt gegeven en er anderzijds een einde komt aan de overvloed van regelingen en normen bovenop
bestaande procedures.
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9. Meer mensen mee laten doen
De aantrekkende economie maakt het gemeenten mogelijk om meer mensen met een uitkering aan
het werk te helpen. Hiervoor is meer lokaal en regionaal maatwerk dringend noodzakelijk. Gemeenten
moeten hiertoe beschikken over een participatiefonds zonder schotten zodat zij activiteiten voor
reïntegratie, scholing en inburgering gecoördineerd kunnen inzetten. Met behulp van participatiebanen
en andere vormen van maatschappelijke activering kunnen ook mensen die een grote afstand tot de
reguliere arbeidsmarkt hebben, actief aan de samenleving deelnemen. Daarnaast moeten de
gemeenten meer armslag krijgen voor een ruimhartig armoedebeleid. Zo kunnen degenen die
langdurig zijn aangewezen op een bijstandsuitkering worden ondersteund.
Wij zuilen de voor ons belangrijke punten nog nader toelichten in het gesprek waarin de
kabinets(in)formateur de VNG conform de Code interbestuurlijke verhoudingen consulteert.
De inhoud van deze brief hebben wij ook onder de aandacht gebracht bij de heren Balkenende,
Bos en Rouvoet.

derlandse Gemeenten

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