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Samenvatting 

Hierbij ontvangt u de resultaten van een onderzoek dat BMC in opdracht van de VNG heeft uitgevoerd. In dit 

onderzoek is in kaart gebracht welke organisaties naast de VNG op de verschillende  ‘gemeentelijke’ 

beleidsterreinen actief zijn met dienstverlening en/of belangenbehartiging. Daarbij is ook bekeken welke 

financiële consequenties het bestaan van deze organisaties voor gemeenten heeft en in welke verhouding 

deze uitgaven staan ten opzichte van de contributie die de gemeenten aan de VNG betalen. 

 

 

Postbus 30435     2500 GK  Den Haag     Tel 070 373 83 93      Fax 070 363 56 82      www.vng.nl



 
 

 
 
 
 
 

Postbus 30435     2500 GK  Den Haag     Tel 070 373 83 93      Fax 070 363 56 82      www.vng.nl

 

 

 

Aan de leden  
 

 

 

 
 
informatiecentrum tel. 

BB (070) 373 8702 
uw kenmerk 

 
bijlage(n) 

1 

Onderwerp 

Toezending rapport BMC 
ons kenmerk 

BB/U200701250 

Lbr. 07/87 

datum 

24 juli 2007 

Geacht college, geachte raad, 

 

Op verzoek van het bestuur van de VNG ontvangt u hierbij de resultaten van een onderzoek dat BMC in 

opdracht van de VNG heeft uitgevoerd. In dit onderzoek is in kaart gebracht welke organisaties naast de 

VNG op de verschillende  ‘gemeentelijke’ beleidsterreinen actief zijn met dienstverlening en/of 

belangenbehartiging. Daarbij is ook bekeken welke financiële consequenties het bestaan van deze 

organisaties voor gemeenten heeft en in welke verhouding deze uitgaven staan ten opzichte van de 

contributie die de gemeenten aan de VNG betalen. 

 

Het idee voor het onderzoek is ontstaan op het moment dat de VNG bezig was om een stroomlijning van de 

activiteiten van gemeenten binnen het veiligheidsdomein aan te brengen. Daarbij bleek sprake te zijn van een 

aanzienlijk aantal vertegenwoordigingen en organisaties die binnen het veiligheidsdomein actief zijn.  

 

In overleg met de VNG heeft BMC 50 organisaties geselecteerd en in beeld gebracht wat de doelgroep is 

van deze organisaties, welke taken zij verrichten, welke dienstverlening zij leveren en wat de bijbehorende 

kosten daarvan zijn. De geselecteerde organisaties hebben als kenmerk dat zij zich richten op specifieke 

doelgroepen en beleidsterreinen binnen gemeenten en breed bekend zijn binnen de gemeentelijke wereld. 

Op bepaalde specifieke beleidsterreinen zijn minder verenigingen actief dan op andere terreinen. De reden 

kan zijn dat de behoefte aan dienstverlening en belangenbehartiging al door de VNG of 

overheidsorganisaties is ingevuld. 

 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van BMC heeft het bestuur van de VNG geconcludeerd dat 

er naast de VNG veel organisaties zijn die binnen het gemeentelijk domein actief zijn in de rol van 

dienstverlener en belangenbehartiger en dat gemeenten aanzienlijke bedragen aan deze organisaties 

afdragen. Uit tabel 3. van het onderzoeksrapport blijkt dat als de (totale) betalingen van gemeenten aan 

deze organisaties worden afgezet tegen de contributie van de VNG, gemeenten nog eens een percentage 

van tussen 55% en 63% (afhankelijk van de gemeentegrootte) van de VNG-contributie betalen aan deze 

organisaties. 

 

Het bestuur acht het van belang dat de leden kennis nemen van het onderzoeksrapport van BMC, dat een 
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belangrijke bijdrage kan leveren aan de bewustwording van gemeenten waar het de grote verscheidenheid 

aan dienstverlenende organisaties en de uitgaven van gemeenten ten behoeve van deze organisaties 

betreft.  

 

Het gaat het bestuur nadrukkelijk om het verschaffen van inzicht aan de leden en niet om een beoordeling 

van deze organisaties. Gemeenten bepalen zelf welke waarde zij toekennen aan de activiteiten van deze 

organisaties en in hoeverre zij bereid zijn om daarvoor een financiële bijdrage te leveren.     

 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

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

 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder VNG-brieven. 

 




