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Samenvatting 
In de Buitengewone ALV van 26 september jl. in theater Orpheus te Apeldoorn hebben de leden 
zich uitgesproken over de resolutie “Vertrouwen en verantwoorden” (het antwoord van de VNG op 
het rapport van de Interbestuurlijke Taakgroep Gemeenten), de oprichting van het 
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en de voordracht van de adviescommissie 
voor de invulling van een aantal vacatures in de bestuurlijke organisatie van de VNG. De drie 
voorstellen werden alle met een grote meerderheid aangenomen. Voorts is een motie van de 
gemeente Noordenveld inzake het wetsvoorstel inrichting verkiezingsproces met een grote 
meerderheid aangenomen. In de motie wordt de VNG opgeroepen om in haar advies aan de 
minister van BZK duidelijk te maken dat de gemeenten grote bezwaren hebben tegen de bepaling 
dat (kandidaat)leden van het orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvindt, niet kunnen worden 
benoemd tot lid van het stembureau.  
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
In deze ledenbrief informeren wij u over de uitkomsten van onze Buitengewone ALV van  
26 september jl. in theater Orpheus te Apeldoorn. De leden hebben zich in deze Buitengewone 
ALV uitgesproken over de resolutie “Vertrouwen en verantwoorden” (het antwoord van de VNG op 
het rapport van de Interbestuurlijke Taakgroep Gemeenten), de oprichting van het 
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en de voordracht van de adviescommissie 
voor de invulling van een aantal vacatures in de bestuurlijke organisatie van de VNG. De drie 
voorstellen werden alle met een grote meerderheid aangenomen. Voorts is een motie van de 
gemeente Noordenveld inzake het wetsvoorstel inrichting verkiezingsproces met een grote 
meerderheid aangenomen.  
 
Resolutie “Vertrouwen en verantwoorden” 
Bij de resolutie over het rapport van de Interbestuurlijke Taakgroep Gemeenten concentreerde de 
discussie zich op de differentiatie bij de toedeling van taken aan gemeenten en de verplichte 
deelname van gemeenten aan benchmarking via www.waarstaatjegemeente.nl. Bij beide 
onderwerpen volgden de leden het preadvies van het bestuur. Voor wat betreft de toedeling van 
taken, betekent dit dat de VNG het uitgangspunt handhaaft dat alle gemeenten een gelijk 
takenpakket hebben. Dat laat onverlet dat gemeenten bij de uitvoering van hun taken kunnen en 
moeten differentiëren. Gemeenten hebben eerder laten zien daar goed toe in staat te zijn.  
Met de verplichte deelname aan www.waarstaatjegemeente.nl geven de gemeenten aan hun 
verantwoordelijkheid te nemen voor het werken aan hun eigen performance en de transparantie 
daarvan. Dit maakt het pleidooi van de VNG voor gemeentelijke beleidsruimte sterker en 
geloofwaardiger.  
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Voorts werden door de leden enkele amendementen, waarop door het bestuur positief was 
geadviseerd, aangenomen. De uiteindelijke vastgestelde tekst van de resolutie “Vertrouwen en 
verantwoorden” treft u aan als bijlage bij deze ledenbrief. De resolutie vormt in de komende 
periode de leidraad voor de VNG in haar contacten met Rijk en provincies.  
 
Oprichting Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) 
De leden hebben met een grote meerderheid ingestemd met het ondernemingsplan voor KING en 
een aantal voorstellen over de financiering en werkwijze van KING. Het is de bedoeling dat KING 
hét instituut wordt dat gemeenten ondersteunt bij dienstverlening en de kwaliteit van het lokale 
bestuur. Met KING nemen gemeenten het heft in eigen hand om de dienstverlening voor burgers 
en bedrijven op een nog hoger niveau te brengen. Zij bepalen hun eigen koers in het 
professionaliseren van hun dienstverlening en het versterken van het lokaal bestuur.  

Het kwaliteitsinstituut gaat zich in eerste instantie richten op de volgende activiteiten: 

- de formulering van kwaliteitsdoelstellingen voor ICT, de vertaling naar architectuur van 
standaarden en de implementatie daarvan in de gemeentelijke organisaties 

- een intensivering van benchmarking en monitoring. Het perspectief is dat verantwoording 
steeds meer horizontaal gaat plaatsvinden, dus tussen gemeenten, in plaats van verticaal 
vanuit Rijk en/of provincie 

- KING zal bestuurskrachtmetingen van een keurmerk voorzien en onderlinge visitatie 
bevorderen. KING geeft een podium aan gemeenten die een voortrekkersrol vervullen. 
Daar kunnen andere gemeenten van leren, en dat kan weer leiden tot nieuwe ambities. 
Op deze wijze wordt een continu leerproces gewaarborgd. 

Op korte termijn zal een kwartiermaker worden aangesteld die in de komende periode aan de slag 
gaat met het ondernemingsplan voor KING. In de ALV van 10 juni 2009 zal hierover 
verantwoording worden afgelegd en zullen nadere voorstellen aan de leden worden voorgelegd. 

Invulling vacatures bestuurlijke organisatie VNG 
De leden hebben met een grote meerderheid ingestemd met de voordracht van de 
adviescommissie voor een aantal vacatures in de bestuurlijke organisatie van de VNG.  
De heer Aalderink, burgemeester van de gemeente Bronckhorst (Gelderland), is de nieuwe 
voorzitter van de VNG-commissie Milieu en Mobiliteit en is daarmee tevens lid geworden van het 
bestuur. De heer Aalderink is voorzitter van de P10, het Platform van de tien grootste 
plattelandsgemeenten.  
 
Motie Noordenveld inzake wetsvoorstel inrichting verkiezingsproces 
De VNG is door de minister van BZK gevraagd om advies op het concept-wetsvoorstel inrichting 
verkiezingsproces. Het concept-wetsvoorstel bepaalt onder meer dat: 

- leden of kandidaat-leden van het orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvindt, niet kunnen 
worden benoemd tot lid van het stembureau  

- leden van een stembureau -ook raadsleden- een verklaring van 'integer optreden' dienen 
te ondertekenen. 
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Naar het oordeel van de gemeente Noordenveld lijkt hierdoor de integriteit van raadsleden in 
twijfel te worden getrokken. Zij hebben immers bij het aanvaarden van hun functie reeds de eed of 
gelofte afgelegd. De bovengenoemde bepalingen roepen daarom gevoelens van verbijstering en 
afkeuring op. In haar motie roept de gemeente de VNG op om in haar advies aan de minister van 
BZK recht te doen aan deze gevoelens. De motie is door de leden met een grote meerderheid 
aangenomen. De strekking van de motie is verwerkt in de brief van de VNG aan de minister van 
BZK die op 2 oktober jl. is verzonden.  
 
Oproep voorzitter Jorritsma aan het kabinet 
Voorzitter Jorritsma riep de ministers van BZK en Justitie op met een structurele oplossing te 
komen voor de vereenvoudiging en versterking van de positie van de burgemeester bij het 
aanpakken van overlast. Het moet voor de burgemeester eenvoudiger worden om zijn 
bevoegdheden in te zetten en om in acute situaties zijn wil te kunnen opleggen aan andere 
instanties. De VNG pleit ervoor in de Gemeentewet een algemene taak voor de burgemeester vast 
te leggen.  

Mevrouw Jorritsma riep het kabinet voorts op om de jeugdzorg zo snel mogelijk van de provincie 

naar gemeenten over te dragen. Pas dan ontstaan er mogelijkheden om problemen te voorkomen 

of in de kiem te smoren. Ook bij de aanpak van jongeren die dreigen van school te gaan zonder 

diploma, kunnen gemeenten veel meer betekenen dan nu. Nu mogen gemeenten daarvoor geen 

geld gebruiken uit het budget voor arbeidsmarktbeleid. Het is daarom wenselijk dat het 

participatiebudget straks zonder schotten wordt overgedragen aan de gemeenten.  
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
Hoogachtend, 
 

 
  
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad. 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 




