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Samenvatting 
In het kader van de actie VNG ’t land in zijn in de afgelopen periode bijna driehonderd gemeenten 
bezocht door medewerkers van het bureau van de VNG. Hierbij informeren wij u over de 
belangrijkste uitkomsten van deze bezoeken en zetten wij deze uitkomsten af tegen de resultaten 
van het jaarlijkse onderzoek VNG Gemeten. Tot slot geven wij aan hoe de VNG verder gaat met 
de uitkomsten van beide acties. 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
In het kader van de tweejaarlijkse actie VNG ’t land in zijn in de afgelopen periode bijna 
driehonderd gemeenten bezocht door medewerkers van het bureau van de VNG. Deze bezoeken 
hadden tot doel de relatie tussen de individuele leden en het bureau te versterken. Daarbij stond 
voor het bureau het ophalen van ervaringen en ideeën van gemeenten centraal. Alvorens wij u in 
deze ledenbrief informeren over de belangrijkste uitkomsten van deze bezoeken, gaan we eerst in 
op de resultaten van jaarlijkse onderzoek VNG Gemeten. In dit onderzoek heeft een 
representatieve groep van vertegenwoordigers van gemeenten zich uitgesproken over de 
prestaties en het imago van de VNG. Het volledige onderzoeksrapport vind u terug op 
http://www.vng.nl/eCache/DEF/78/848.html. Tot slot geven wij aan hoe de VNG verder gaat met 
de uitkomsten van beide acties. 
 
Uitkomsten VNG Gemeten 
Waar bij de bezoeken in het kader van VNG ’t land in meestal uitvoerig is stilgestaan bij een 
beperkt aantal onderwerpen, biedt het onderzoek VNG Gemeten juist een meer gestructureerd en 
cijfermatig overzicht van het oordeel van de gemeenten. De inbreng van de gemeenten bij VNG ‘t 
land in toont met andere woorden de wereld achter de kale cijfers van VNG Gemeten. Door de 
uitkomsten van beide onderzoeken te combineren ontstaat een vollediger beeld van de 
onderwerpen die gemeenten bezig houden, de wijze waarop zij daarmee omgaan en wat zij 
verwachten van de VNG.  
 
Uit de resultaten van VNG Gemeten 2008 (het onderzoek wordt sinds 2005 uitgevoerd) blijkt dat in 
het algemeen kan worden gesteld dat zowel de waardering van de kernwaarden als van de 
doelstellingen die de VNG voor zichzelf heeft geformuleerd nog steeds hoger is dan bij het eerste 
onderzoek in 2005. Het algemene rapportcijfer dat aan de hand van de kernwaarden wordt 
gegeven is sinds 2006 onveranderd een 6,7.  
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De VNG krijgt opnieuw veel waardering op de onderdelen dienstbaar en betrouwbaar. Dit zijn ook 
de kernwaarden waaraan u als leden het meeste belang hecht. De sterkste verbetering doet zich 
voor bij ‘De VNG is trendsettend in het binnenlands bestuur’. Naar aanleiding van de analyse van 
de in 2007 gehouden VNG gemeten heeft de VNG zich voorgenomen om meer kracht te tonen 
(trendsettend te zijn). Uit de resultaten van 2008 blijkt dat dit resultaat heeft opgeleverd. Hieraan 
hebben ongetwijfeld de ontwikkelingen rondom het bestuursakkoord met het kabinet en de 
resolutie naar aanleiding van de commissie-Van Aartsen bijgedragen. Tot slot is ook bij de 
doelstellingen ‘bereiken van zichtbare resultaten’ en ‘effectieve belangenbehartiging’ een 
duidelijke opwaartse trend waar te nemen. 
 
In vergelijking met het onderzoek in 2007 is opvallend dat op de kernwaarde samenwerking een 
behoorlijke daling is te zien. Dit kan samenhangen met de huidige tijdgeest waarin de nadruk 
steeds meer op samenwerking komt te liggen en men dus kritischer is op dit begrip. In elk geval 
zullen wij intern nagaan of een reden voor deze daling is te vinden in wat de VNG het afgelopen 
jaar heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bij het opstellen van de VNG agenda 2009 en bij 
andere trajecten die de VNG inzet zal hier ook extra aandacht aan worden besteed. 
 
Uitkomsten VNG ’t land in 
In het kader van de tweejaarlijkse actie VNG ’t land in zijn in de afgelopen periode bijna 
driehonderd gemeenten bezocht door medewerkers van het bureau van de VNG. Van al deze 
bezoeken zijn door de medewerkers verslagen gemaakt. Op basis hiervan worden in deze 
ledenbrief de veel voorkomende thema’s en aandachtspunten op een rij gezet. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen dienstverlening, platformfunctie en belangenbehartiging.  
 
Dienstverlening en informatievoorziening 
Uit de verslagen van de bezoeken wordt duidelijk dat hoewel onze informatieve website zeer wordt 
gewaardeerd, de VNG de gemeenten nog niet altijd goed bereikt én de gemeenten de VNG nog 
niet altijd goed weten te vinden. Dit geldt met name voor raadsleden. In het spel van vraag en 
aanbod is het de uitdaging voor de VNG om de omvangrijke informatiestromen meer behapbaar 
voor gemeenten te maken door maatwerk voor doelgroepen te bieden. Daarnaast blijft ook de 
bereikbaarheid van het informatiecentrum van de VNG en de medewerkers een aandachtspunt.  
 
Voor gemeenten is het zaak om optimaal gebruik te maken van de informatie en expertise van de 
VNG. In de praktijk blijkt daarnaast dat gemeenten waar duidelijk een persoon of afdeling 
verantwoordelijkheid is voor de ontsluiting van informatie vanuit de VNG op dit punt beter ‘scoren’. 
Het actueel houden van de verzendlijsten van de VNG met de contactpersonen bij gemeenten (die 
ledenbrieven en andere informatie ontvangen) is daarbij essentieel. Hier ligt zowel een taak voor 
de gemeenten als voor de VNG.  
Een groot aantal gemeenten gaf verder aan dat het werken met contactfunctionarissen of 
accounthouders ervoor kan zorgen dat de VNG meer in het land actief is.  
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Platformfunctie  
Bij de leden bestaat een duidelijke behoefte aan de activiteiten van de VNG die in het kader van 
de platformfunctie worden georganiseerd. Een groot aantal gemeenten heeft aangegeven de 
regionale bijeenkomsten van de VNG zeer te waarderen en beveelt aan om hier meer in te 
investeren. Daarbij blijft een goede landelijke spreiding essentieel. Daarnaast werkt de VNG al 
enige tijd met een zogenaamd Ledenpanel. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te 
nemen (zie ook: www.vng.nl>Vereniging>Platform). Veel gemeenten waarderen deze methode om 
leden te betrekken bij de standpuntbepaling. Aanvullend hierop zou ook het werken met 
internetfora aan de behoefte tegemoet kunnen komen. De VNG werkt inmiddels met pilots. 
 
Belangenbehartiging 
Voor de VNG blijft het voortdurend de uitdaging om de belangen van en voor alle gemeenten te 
behartigen. Dit blijkt ook uit de reacties van de bezochte gemeenten. Naast breed gedeelde 
standpunten blijken specifieke groepen gemeenten soms ook specifieke wensen en behoeften te 
hebben waaraan de VNG niet of onvoldoende tegemoetkomt. Met name kleinere gemeenten 
geven hierbij aan dat zij zich zorgen maken over het voortgaande proces van decentralisatie. De 
kritiek richt zich, behalve op de behaalde onderhandelingsresultaten, ook op het proces van 
standpuntbepaling en besluitvorming. Dat proces is blijkbaar nog onvoldoende transparant.  
Verder geven veel gemeenten aan dat de VNG meer aandacht moet besteden aan de 
organisatorische en uitvoeringstechnische gevolgen van nieuw beleid voor gemeenten. Tot slot 
constateren we dat ondanks de toegenomen tevredenheid in VNG Gemeten over het bereiken van 
zichtbare resultaten en effectieve belangenbehartiging een aantal gemeenten de VNG nog teveel 
als een ‘Haagse club’ ziet. 
 
Aan de slag met de uitkomsten van VNG Gemeten en VNG ’t land in  
De uitkomsten van de VNG Gemeten en VNG ’t land in bieden belangrijke aanknopingspunten 
voor de VNG om verder te werken aan de verbetering van de dienstverlening, de platformfunctie 
en de belangenbehartiging. In eerste instantie willen wij de uitkomsten van beide acties gebruiken 
om in lopende trajecten beter tegemoet te komen aan de wensen en verwachtingen van onze 
leden. Waar dit niet mogelijk blijkt zullen we in nauw overleg met de leden nieuwe aanvullende 
activiteiten starten. 
 
Op de meeste onderwerpen die bij VNG ’t land in naar voren kwamen, is en wordt door ons reeds 
actie ondernomen. Voorbeelden hiervan zijn: 

- de vernieuwing van www.vng.nl; 
- de introductie van een Nieuwsbrief voor raadsleden; 
- het Actieprogramma lokaal bestuur; 
- de ontwikkeling van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), dat zich richt 

op de ondersteuning van gemeenten bij ICT-ontwikkeling, benchmarking en 
dienstverlening; 

- de uitwerking van de aanbevelingen van het rapport van de commissie-Aarts ‘Van 
werklast naar werklust’ over de positie van wethouders en raadsleden; 
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- de voortgaande discussie met het Rijk en het nauwlettend blijven volgen van de gemaakte 
afspraken in het kader van het Bestuursakkoord ‘Samen aan de Slag’. Verder ook de 
nadere uitwerking van het Bestuursakkoord in onze resolutie ‘Vertrouwen en 
Verantwoorden’ die we tijdens de Buitengewone algemene ledenvergadering hopen vast 
te stellen; 

- het Project vereenvoudiging regelgeving en terugdringing van bestuurlijke drukte; 
- het terugbrengen van het aantal specifieke uitkeringen en de ontschotting tussen 

gemeentelijke budgetten; 
- het nadrukkelijk meer betrekken van de consequenties van wet- en regelgeving voor de 

gemeentelijke uitvoering. 
 
Er zijn daarnaast suggesties gedaan die nadere discussie binnen de Vereniging vergen omdat zij 
óf een breuk met het huidige organisatiemodel betekenen, óf alleen met een zeer aanzienlijke 
contributieverhoging zouden kunnen worden gerealiseerd óf slechts door een deel van achterban 
worden gesteund. Deze suggesties zullen op hun voor- en nadelen nader worden onderzocht. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

- Maatwerk naar gemeentegrootte in de belangenbehartiging 
- Maatwerk naar gemeentegrootte in de dienstverlening 
- Introductie bij het VNG-bureau van het accounthouderschap voor gemeenten en 

herintroductie van de contactfunctionaris. 
 
Wij hopen u met deze ledenbrief een goede indruk te hebben gegeven van de uitkomsten van 
VNG ’t land in en de wijze waarop wij hiermee aan de slag gaan. Wij stellen, mede op basis van 
de uitkomsten van VNG Gemeten, vast dat we op de goede weg zitten, maar beseffen dat veel 
van onze activiteiten voor verbetering vatbaar zijn. Van uw opmerkingen en suggesties daarvoor 
maken wij dankbaar gebruik.  
 
Tot slot bedanken wij graag de gemeenten die mee hebben gewerkt aan VNG Gemeten, en de in 
het kader van ‘VNG ’t land in’ bezochte gemeenten voor hun bereidheid om onze medewerkers te 
ontvangen en te woord te staan.  
 
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. 
 




