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In de Miljoenennota 2010 schetst het kabinet de 

aanpak van de economische crisis en neemt het een 

voorschot op de ongekend forse bezuinigingen die 

de Rijksbegroting over enkele jaren weer in balans 

moeten brengen. Het kabinet wil op termijn 20% 

op de Rijksuitgaven bezuinigen en dat kan ingrij-

pende gevolgen hebben voor de gemeenten en 

voor de ambities in het bestuursakkoord tussen Rijk 

en gemeenten ‘Samen aan de slag’. Die ambities 

hebben betrekking op actuele vraagstukken in onze 

samenleving, zoals participatie en integratie, klimaat 

en de jeugdproblematiek. Veel is afhankelijk van 

de keuzes die het kabinet naar verwachting in het 

voorjaar van 2010 zal maken. 

Voor gemeenten staat 2010 in het teken van investe-

ren: in een toekomst voor werkloze jongeren en bij-

standsgerechtigden, in woningbouw en ruimtelijke 

projecten en in een schone en veilige samenleving. 

Ook gemeenten zien en voelen de gevolgen van de 

economische crisis. Mensen raken hun baan kwijt 

of krijgen hun huis niet verkocht, bedrijven hebben 

te maken met een dalende vraag en een overschot 

aan personeel. Gemeenten zien het aantal bijstands-

gerechtigden en werkloze jongeren toenemen en 

bouwprojecten stilvallen. Zij blijven echter niet 

hangen in sombere bespiegelingen, maar willen en 

kunnen daar iets aan doen. 

Gemeenten en kabinet moeten dan wel samen op-

trekken. Als eerste overheid zijn gemeenten in staat 

om lokaal de juiste keuzes te maken, waar het gaat 

om concrete zaken als stimulering van woningbouw, 

participatie van kwetsbare groepen en veiligheid op 

straat. Het Rijk kan de gemeenten daarbij helpen 

met regelgeving ter voorkoming van langdurige en 

kostbare procedures en door af te zien van ombui-

gingen die de benodigde financiële armslag van 

Woord vooraf

gemeenten in gevaar 

brengen. Wettelijke 

maatregelen als de 

Crisis- en herstelwet 

en de Wet gebieds-

ontwikkeling en 

milieu zijn zeer 

welkom. Daarnaast 

is terughoudendheid 

in financiële maatre-

gelen ten laste van 

gemeenten gebo-

den in een periode, 

waarin de inkomsten 

van gemeenten (o.a. uit OZB, grondopbrengsten en 

bouwleges) zullen dalen. Voor de financiële positie 

van gemeenten op langere termijn is de ontwik-

keling van het gemeentefonds belangrijk. Het is 

onzeker in hoeverre gemeenten door bezuinigin-

gen van het kabinet vanaf 2012 financieel worden 

geraakt. Gemeenten verwachten van het kabinet zo 

spoedig mogelijk duidelijkheid over de uitkering uit 

het gemeentefonds vanaf 2012.

In deze bijzondere ledenbrief stellen wij u op de 

hoogte van de voor gemeenten belangrijke kabi-

netsvoornemens en de gevolgen daarvan voor de 

gemeenten. Te zijner tijd zullen wij bij de behande-

ling van de verschillende begrotingen in de Tweede 

Kamer specifieker reageren op de verschillende 

kabinetsvoornemens. 

Mr. R.J.J.M. Pans
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i financiën Algemeen

ontwikkeling gemeentefonds

Wat wil het kabinet?

In het Aanvullend Bestuursakkoord van april 2009 

zijn afspraken gemaakt over de groei van het ge-

meentefonds (het accres) in de periode 2009-2011. 

In die jaren is de normeringssystematiek – ‘samen 

de trap op en samen de trap af’– buiten werking 

gesteld. In 2010 en 2011 groeit het gemeentefonds 

niet. Voor de jaren na 2011 zijn geen afspraken 

gemaakt. Er is daarvoor volgens het kabinet sprake 

van te veel onzekerheden. Voor gemeenten is niet 

duidelijk waarmee zij in hun meerjarenbegroting 

kunnen rekenen.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De motie van de gemeente Haarlemmermeer in 

de ALV van juni 2009 verzocht ons met het kabinet 

nader in overleg te treden om gemeenten meer 

duidelijkheid te geven over de ontwikkeling van het 

gemeentefonds in 2012 en 2013. In de ledenbrief 

09/087 van 2 juli jl. hebben wij u een actuele stand 

van zaken gegeven en een aantal vragen van ge-

meenten beantwoord. In het BOFV van 31 augustus 

jl. hebben wij vervolgens het kabinet verzocht om 

gemeenten alsnog enige houvast te bieden over de 

ontwikkeling van het gemeentefonds in 2012 en 

2013.

Gegeven de vele onzekerheden en de stand van de 

overheidsfinanciën wilde het kabinet een aantal 

varianten in de septembercirculaire bekend maken. 

De meest positieve variant was een berekening van 

de accressen gebaseerd op doorrekening van de op 

dit moment in de meerjarenramingen van het rijk 

opgenomen budgetten (waarvan overigens zeker is 

dat deze naar beneden zullen worden bijgesteld). 

De meest negatieve variant was een doorrekening 

waar (op basis van aannames) de nu in gang gezette 

operatie om te komen tot bezuinigingen van 20% 

voor de hele overheid, al was verwerkt.

Wij zijn van mening dat het presenteren van deze 

varianten voor veel meer onrust bij gemeenten 

zou zorgen en zeker niet tot meer duidelijkheid, 

waarom de motie Haarlemmermeer vroeg. Wel is 

duidelijk dat het kabinet geen afspraken met ons wil 

maken over de ontwikkeling van de accressen 2012 

en 2013.

De Miljoenennota 2010 en de Septembercirculaire 

2009 bieden gemeenten dus geen nieuwe inzichten 

in de nominale en reële ontwikkeling van het ge-

meentefonds in de jaren 2012 en 2013. Het kabinet 

verwijst naar de brief van de staatssecretaris van 

BZK uit juli 2009. In deze brief laat het kabinet de 

gemeenten een bandbreedte zien voor de ontwik-

keling van het gemeentefonds. Gemeenten kunnen 

in hun meerjarenbegroting met die bandbreedte 

rekening houden. Verder wordt in de brief vermeld 

dat de provinciale toezichthouders enige soepelheid 

zullen betrachten ten aanzien van het sluitend zijn 

van de gemeentelijke meerjarenbegroting.
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Gemeentelijke basisadministratie

Wat wil het kabinet?

Het kabinet stelt het verbeteren van de kwaliteit van 

de gegevens van de Gemeentelijke Basisadministra-

tie (GBA) centraal.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De betrouwbaarheid van de GBA-gegevens ligt al 

sinds lange tijd op een zeer hoog niveau. Gezien het 

steeds groter wordende belang van deze basisregis-

tratie, is echter blijvende aandacht voor de kwaliteit 

van de gegevens nodig. Net als het kabinet zien wij 

de kwaliteitsverbetering daarom als een aandachts-

punt voor 2010. De maatregelen uit het Actieplan 

Kwaliteit GBA en de modernisering van de GBA 

zullen daaraan bijdragen. Van belang is daarbij wel 

vooral aan te sluiten bij de knelpunten die gemeen-

ten in de praktijk tegenkomen.

binnenlandse bestuurskracht

Wat wil het kabinet ?

Het kabinet neemt in 2010 de versterking van 

de binnenlandse bestuurskracht in Europa, zoals 

vastgelegd in het Bestuursakkoord, verder ter hand. 

Concreet betekent dit een voortzetting van het 

Actieplan Europa en decentrale overheden. Doel 

hiervan is om de samenwerking tussen rijk en decen-

trale overheden tijdens alle fasen van Europese be-

leidsontwikkeling nader vorm te geven. Op basis van 

de uitkomsten van het onderzoek van het European 

Institute of Public Administration (EIPA) naar de im-

pact van EU-regels op decentrale overheden neemt 

het kabinet het initiatief voor het vormen van een 

Europese kopgroep van landen. Deze gaat de moge-

lijkheden verkennen voor effectievere analyses van 

de mogelijke gevolgen voor decentrale overheden 

voorafgaand aan EU besluitvorming.

Het kabinet kondigt tevens op een aantal be-

langrijke EU-dossiers concrete initiatieven aan. In 

ii binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties

2010 wordt gemonitord op welke onderwerpen 

overkoepelende nationale steunmeldingen nodig 

zijn. Afhankelijk van de uitkomst van het onder-

zoek naar de toepassing van de Europese regels 

op diensten van algemeen economisch belang zal 

bekeken worden of een betere uitvoerbaarheid van 

die regels mogelijk is door een vermindering van de 

administratieve lasten. Naleving en uitvoerbaarheid 

van aanbestedingsregels krijgen hierbij bijzondere 

aandacht, waarbij specifiek zal worden gekeken 

naar publiek-private samenwerking en gebiedsont-

wikkeling.

Ten slotte geeft het kabinet aan dat ten aanzien 

van de toekomst van het cohesiebeleid (structuur-

fondsen) nauwer zal worden samengewerkt met 

decentrale overheden. 

Wat betekent dit voor gemeenten?

In het afgelopen jaar hebben we met het rijk concre-

te afspraken gemaakt over nauwere samenwerking 

tijdens alle fasen van Europese beleidsontwikkeling. 

Voortzetting en bestendiging van deze afspraken in 

2010 ligt dan ook voor de hand. Wij zijn tevreden 

over deze samenwerking en zien de gemaakte af-

spraken als een erkenning van zowel het belang van 

Europese regelgeving als van de rol van gemeenten 

daarin. De afspraken over de samenwerking op het 

terrein van het cohesiebeleid zijn dan ook op te 

vatten als een logische uitwerking van het bestuurs-

akkoord. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van 

het EIPA-onderzoek en we hopen dat de resultaten 

van het onderzoek een goede basis vormen voor 

een discussie over een sterkere verankering van de 

positie van decentrale overheden in de Europese 

beleidscyclus. Geconstateerd kan worden dat de 

Europese regels op het gebied van staatssteun, aan-

bestedingen en diensten van algemeen economisch 

belang van onverminderd belangrijk blijven voor 

de gemeentelijke praktijk. Gemeenten moeten een 

groot deel van de regels uitvoeren. Uitvoerbaarheid 

en lage administratieve lasten voor gemeenten zijn 

daarom belangrijk. De initiatieven van het kabinet 

zien we dan ook met belangstelling tegemoet.
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interbestuurlijk toezicht

Wat wil het kabinet?

Het kabinet wil het interbestuurlijk toezicht vermin-

deren.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De specifieke toezichtinstrumenten uit bijzondere 

wetten, zoals aanwijzingen en goedkeuring vooraf, 

worden zoveel mogelijk afgeschaft. De generieke 

instrumenten uit de gemeentewet en de Algemene 

wet bestuursrecht ( taakverwaarlozing en schorsing 

& vernietiging) blijven als enige toezichtinstrumen-

ten over en worden vereenvoudigd. Dit levert een 

flinke vermindering op van de administratieve en 

bestuurlijke lasten voor gemeenten.

Wij vragen meer duidelijkheid over de verminde-

ring van het aantal (beleids)monitors, en dringen 

aan op duidelijke streefcijfers. Dit vraagt om een 

versterking van de publieke verantwoording door 

gemeenten zelf. Deelname van alle gemeenten aan 

www.waarstaatjegemeente.nl achten wij daarom 

zeer belangrijk. 

bestuurskracht

Wat wil het kabinet?

Het kabinet wil samen met gemeenten en provin-

cies de kwaliteit van het bestuurskrachtonderzoek 

verbeteren.

Wat betekent dit voor gemeenten?

In 2009 hebben wij samen met het Interprovinciaal 

Overleg en het ministerie van Binnenlandse Zaken 

gesproken over een bestuurskrachtonderzoek voor 

alle bestuurslagen. Bestuurskrachtonderzoek is voor 

alle bestuurslagen van belang. Het geeft hen inzicht 

in hun eigen prestaties en helpt hen de kwaliteit van 

hun beleid en prestaties te verbeteren. 

Gemeenten hebben de afgelopen jaren al veel erva-

ring met bestuurskrachtonderzoek opgedaan. Met 

de oprichting van KING worden deze ervaringen 

gebundeld. Gemeenten zijn en gaan dus zelf aan de 

slag met het verbeteren van de kwaliteit van hun 

bestuurskracht en het bijbehorende onderzoek.

elektronische overheid en 
dienstverlening

Wat wil het kabinet?

Het kabinet streeft naar een open en toegankelijke 

dienstverlening, die weinig rompslomp kost. De 

overheid dient via alle mogelijke kanalen (brief, 

balie, mail, telefoon, internet) bereikbaar te zijn en 

haar informatiehuishouding op orde te hebben. Het 

kabinet onderstreept het belang van innovatie en 

de toepassing van ICT. De doelstellingen voor 2011 

blijven overeind: een lastenvermindering van 25% 

en een 7 voor dienstverlening. Belangrijke instru-

menten zijn het Nationaal Uitvoeringsprogramma 

Dienstverlening en E-overheid (NUP) en het opscha-

len van succesvolle innovaties van publieke dienst-

verlening die bijdragen aan het wegnemen van 

knelpunten van dienstverlening en administratieve 

lasten.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Met het NUP ligt er voor gemeenten een duidelijke 

agenda om hun informatiehuishouding op orde te 

brengen. In 2010 wordt de opbouw van het stelsel 

van basisregistraties (waaronder de Gemeentelijke 

Basisadministratie (GBA), Kadaster en de Basis-

registraties voor Adressen en Gebouwen (BAG)) 

grotendeels afgerond. Gemeenten staan voor een 

forse uitdaging om deze infrastructuur in hun eigen 

organisatie te implementeren. KING ondersteunt de 

gemeenten hierbij. Het rijk onderkent het belang 

van KING.

Wij maken ons zorgen over de financiering van het 

beheer van de NUP-voorzieningen. Voor ruim de 

helft van het NUP is het beheer nog niet geregeld, 

terwijl in de rijksbegroting tot 2014 het budget voor 

beheer gelijk blijft. Daarnaast zijn wij bezorgd over 

de doorvertaling van het NUP naar de vakdeparte-

mentale begrotingen. Wij pleiten ervoor dat nieuwe 

beleidsinitiatieven getoetst worden op hun gevol-

gen voor de uitvoering en ICT.

Het rijk wil de toegang tot overheidsinformatie 

verbeteren. Hiervoor wil zij, naar analogie met ‘Ant-

woord voor Bedrijven’, de voorziening ‘Antwoord 

voor Burgers’ opzetten. Het is onduidelijk wat dit 

voor gemeenten betekent, bijvoorbeeld voor de 

laagdrempelige en herkenbare dienstverlening door 

de gemeente als ‘eerste overheid’. Gemeenten wor-

den in 2010 ondersteund bij het op internet publice-

ren van decentrale regelgeving, met als doel dat alle 

overheidsinformatie gratis beschikbaar is. Dit vraagt 

van gemeenten een forse investering. Onduidelijk is 

in hoeverre gemeenten hiervoor adequaat gecom-

penseerd worden. 
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bestuurlijke drukte

Wat wil het kabinet?

Het kabinet komt met een afzonderlijke beschou-

wing over bestuurlijke drukte, met daarin concrete 

maatregelen, zowel kwalitatief als kwantitatief, ter 

terugdringing van de bestuurlijke drukte. Bijvoor-

beeld het onderbrengen van de waterschappen bij 

de provincies of herindeling. Bij het ministerie van 

Binnenlandse Zaken zal deze beschouwing worden 

voorbereid door het Programma Krachtig Bestuur.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Op dit moment zijn de gevolgen voor gemeenten 

van deze beschouwing nog niet duidelijk. Wel kun-

nen oude bezuinigingsvoorstellen in deze nieuwe 

beschouwing worden betrokken. Als het over her-

indelingen gaat zullen wij uitdrukkelijk wijzen op 

het recent vastgestelde beleidskader daarover. Ons 

standpunt is duidelijk: herindelingen moeten een 

weloverwogen politieke keuze van de gemeenten 

zelf zijn. Daarmee dient het initiatief voor herinde-

ling van onderop te komen. Van bovenaf opgelegde 

herindelingen leiden vaak tot verzet en een moei-

zaam en langdurig herindelingtraject.

Verder stelde het kabinet vorig jaar voor om het 

aantal raadsleden en wethouders aanzienlijk te 

verminderen, de zogenoemde dualiseringscorrectie. 

Een dergelijke vermindering wijzen wij af, omdat in 

het bestuursakkoord afspraken zijn gemaakt over 

verdere decentralisatie van taken en bevoegdhe-

den. Gemeenten krijgen er derhalve meer taken 

bij, waardoor ook de verantwoordelijkheid voor 

de uitvoering op lokaal niveau komt te liggen. Het 

pleidooi om te komen tot een vermindering van 

het aantal raadsleden en wethouders is tegen die 

achtergrond voor ons onaanvaardbaar. 

Uit recente publicaties van het Centrum voor Lokaal 

Bestuur van de PvdA en de Bestuurdersvereniging 

van het CDA blijkt bovendien dat raadsleden en 

wethouders de werkdruk als veel te hoog ervaren. 

Ook in dat licht is de dualiseringscorrectie voor ons 

niet bespreekbaar. Indien nodig onderstrepen wij dit 

standpunt wanneer de minister van BZK plannen in 

die richting ontwikkelt.

Grondwet

Wat wil het kabinet?

Het door het kabinet geïnitieerde onderzoek naar 

hoofdstuk 7 van de grondwet – dat wordt uit-

gevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, de 

Radboud Universiteit Nijmegen en het Centrum voor 

Parlementaire Geschiedenis – zal dit najaar gereed 

zijn.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Hoofdstuk 7 van de Grondwet regelt de onderlinge 

verhoudingen tussen de bestuursorganen in Neder-

land. Wij hebben zitting in de begeleidingscommis-

sie voor dit onderzoek. Het is van groot belang om 

de ontwikkelingen in de gaten te houden, vooral 

vanwege de gewenste positie van de gemeente als 

eerste overheid. De VNG-commissie Gemeentewet 

en Grondwet deed in 2007 reeds een aantal voor-

stellen om de positie van gemeenten in de grondwet 

te verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek zijn 

derhalve ook voor gemeenten interessant met het 

oog op de toekomstige plaats van de gemeente in 

het staatsbestel.

Verkiezingsproces

Wat wil het kabinet?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 kunnen 

voor het eerst alle kiezers stemmen in een stemlo-

kaal naar keuze in hun eigen gemeente. Daarnaast 

wordt de transparantie, de controleerbaarheid en 

de integriteit van het verkiezingsproces verbeterd. 

Daartoe verschijnt in 2010 het wetsvoorstel tot wijzi-

ging van de inrichting van het verkiezingsproces.

Wat betekent dit voor gemeenten?

In de meeste gemeenten is al meerdere keren 

geëxperimenteerd met het stemmen in een stemlo-

kaal naar keuze. De maatregel van het kabinet zal 

daarom geen problemen opleveren. Wel toonden 

de verkiezingen van het Europees Parlement in 2009 

aan dat het stemmen met stembiljetten voor de 

organisatie van de verkiezingen grote inzet vergt 

van gemeenten én stembureauleden. Tijdens onze 

ALV van juni 2009 is een motie aangenomen om de 

sluitingstijd van stembureaus een uur te vervroegen. 

Wij streven na dat dit wettelijk geregeld wordt vóór 

de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast 

willen wij in overleg met de staatssecretaris van Bin-

nenlandse Zaken bespreken hoe we de functie van 

stembureaulid aantrekkelijker kunnen maken.

Het wetsvoorstel tot wijziging van de inrichting van 

het verkiezingsproces laat al enige tijd op zich wach-

ten. Naast een voor gemeenten uitvoerbaar wets-

voorstel is het van belang dat dit wetsvoorstel tijdig 

in werking treedt zodat gemeenten de tijd hebben 

de wet te implementeren.
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VeiliGheid

Algemeen

Het kabinet wil dat de veiligheidspartners in staat 

worden gesteld om hun werk efficiënt en effectief 

uit te kunnen voeren. De nadruk ligt in 2010 op de 

uitvoering van reeds in gang gezet beleid, het toe-

passen van het instrumentarium, de uitwisseling van 

kennis en ervaring en de afronding van wetgeving.

Regierol gemeenten

Wat wil het kabinet?

Het kabinet wil de rol van gemeenten als regisseur 

van het lokale veiligheidsbeleid verder versterken. 

In 2010 behandelt de Tweede Kamer een wets-

voorstel dat deze rol in wetgeving vastlegt (Wet 

Integraal Veiligheidsplan). Door middel van deze 

wettelijke verplichting kan het lokaal bestuur dan 

bindende afspraken maken met onder andere 

veiligheids-, zorg- en onderwijspartners over ieders 

aandeel in het verbeteren van de (wijk)veiligheid en 

het tegengaan van overlast en verloedering.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De wettelijke verankering van de regierol bekrach-

tigt de huidige praktijk. De meeste gemeenten 

hebben al een integraal veiligheidsplan. Voortaan 

zullen alle gemeenten een integraal veiligheidsbe-

leid moeten opstellen. Wij menen dat de wettelijke 

verplichting een meerwaarde kan hebben, mits deze 

vergezeld gaat van concrete bevoegdheden om de 

regierol waar te kunnen maken.

Politiebestel

Wat wil het kabinet?

Het kabinet komt met voorstellen om de samenwer-

king en het gemeenschappelijk functioneren binnen 

het politieapparaat te verbeteren. Ook wil het de 

bovenregionale samenwerking anders organiseren 

en een besluit nemen over het samenvoegen van 

enkele korpsen. Het regionaal bestel blijft behou-

den, maar er komt een landelijke dienst waar taken 

op het gebied van beheer en bedrijfsvoering worden 

ondergebracht. Het gaat onder andere om perso-

neel, informatievoorziening, financiën, automatise-

ring, communicatie en huisvesting. Betere samen-

werking tussen politiekorpsen en grotere efficiëntie 

moet het aantal politiemedewerkers in de onder-

steuning verminderen ten gunste van het aantal 

medewerkers op straat. Door de negatieve gevolgen 

van de economische crisis voor de overheidsfinan-

ciën, dient de politie te bezuinigen.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De samenleving heeft behoefte aan een politie 

die nabij de stad, het dorp en de wijk is georgani-

seerd. Het huidige bestel van regionale politie biedt 

daarvoor een goede basis. Wij zijn voor een betere 

samenwerking tussen de politie om de efficiency te 

verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van beheer. 

Dit mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid 

voor de burger. In de conceptvoorstellen die het 

kabinet tot nu toe heeft gepresenteerd komt het 

bestuur van de politie op grotere afstand van ge-

meenten te staan en is er sprake van overregulering 

en meer bureaucratie.

Tegelijkertijd is niet duidelijk of de bezuinigingen 

van het kabinet gevolgen hebben voor de inzet van 

de politie in buurten en op straat. Op dit moment 

kunnen de korpsbeheerders die garantie niet geven. 

Wij willen dan ook een duidelijke garantie dat de 

voorgenomen bezuinigingen op de politie niet ten 

koste gaat van het ‘blauw’ op straat.

burgernet

Wat wil het kabinet?

In het regeerakkoord is opgenomen dat het project 

Burgernet deze kabinetsperiode landelijk wordt 

ingevoerd. Burgernet is een netwerk van burgers die 

kunnen worden ingezet bij heterdaad opsporingsac-

ties van de politie. Na een melding van bijvoorbeeld 

een inbraak of een vermist kind krijgen deelnemers 

een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon  

of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te 

kijken naar een duidelijk omschreven persoon of 

voertuig. Als ze iets zien, bellen ze meteen het gratis 

Burgernetnummer van de politie. In de periode eind 

2008-medio 2009 zijn hiervoor proeven uitgevoerd 

in negen gemeenten in vijf politieregio’s. Uit de eva-

luatie blijkt dat de proeven positief zijn verlopen.

Burgernet levert een bijdrage aan de opsporing 

en vergroot de betrokkenheid van burgers bij het 

lokale veiligheidsbeleid. Dat vermindert weer de 

onveiligheidsgevoelens onder burgers. In 2010 en 

2011 wordt in minimaal 50 gemeenten Burgernet 

ingevoerd. Besluitvorming over (de wijze van) lande-

lijke uitrol zal eind 2009 plaatsvinden.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De proef met Burgernet is onderdeel van het be-
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stuursakkoord tussen ons en het rijk. Wij hebben 

enkele randvoorwaarden gesteld voor deelname, 

waaraan voldaan is. Gemeenten kunnen in 2010 op 

vrijwillige basis deelnemen aan dit project.

fietsdiefstal

Wat wil het kabinet?

Het kabinet beoogt een vermindering van 100.000 

gestolen fietsen in 2010 ten opzichte van 2002. In 

2010 worden twee elektronische lezers per politie-

korps beschikbaar gesteld waarmee fietsen kunnen 

worden gescand om te zien of ze gestolen zijn.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Hoewel de doelstelling van het kabinet reeds nu 

is behaald blijft het voor gemeenten zaak om het 

aantal gestolen fietsen niet te laten stijgen. Het 

Rijk, de VNG en andere partijen (waaronder het 

Centrum Fietsdiefstal) zullen gemeenten daarin 

ondersteuning bieden. Wij hebben ons middels het 

bestuursakkoord gecommitteerd aan het bieden van 

die ondersteuning en een werkgroep Fietsdiefstal 

opgericht. Deelnemende gemeenten kunnen in deze 

werkgroep gezamenlijk strategieën en implementa-

ties voor de aanpak van fietsdiefstal uitwerken en 

ervaringen uitwisselen. 

bestuurlijke aanpak ernstige 
criminaliteit

Wat wil het kabinet?

In 2010 wordt de intensivering van de bestuurlijke 

aanpak van ernstige criminaliteit voortgezet. Ge-

meentebesturen en hun partners worden in positie 

gebracht om criminaliteit effectief te reduceren en 

te voorkomen door de verdere opbouw van de regi-

onale informatie- en expertisecentra(RIEC’s). 

Wat betekent dit voor gemeenten?

Gemeenten kunnen zich op basis van vrijwillig-

heid aansluiten bij een RIEC in hun regio. De RIEC’s 

krijgen primair als taak de informatiepositie van het 

lokale bestuur te versterken. Daarnaast zullen de 

centra een informatieknooppunt vormen waarbin-

nen de informatie van verschillende handhavings- en 

opsporingsdiensten (politie, openbaar ministerie, 

belastingdienst) naast elkaar worden gelegd. De 

centra zullen ter ondersteuning van gemeenten 

gevraagd en ongevraagd analyses verrichten die een 

beeld geven van de lokale verwevenheid tussen de 

onder- en bovenwereld en de wijze waarop dit tot 

uitdrukking komt. De centra faciliteren verder de 

onderlinge afstemming van strafrechtelijk en be-

stuurlijk handhavend optreden op regionaal niveau 

én ondersteunen gemeenten bij de toepassing van 

de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door 

het openbaar bestuur (BIBOB).

In 2007 is in het bestuursakkoord de ambitie uitge-

sproken om de bestuurlijke aanpak van georgani-

seerde misdaad gezamenlijk op te pakken. Nog in 

de huidige kabinetsperiode zal het rijk een aantal 

regionale informatie- en expertisecentra als pilot 

faciliteren door middel van cofinanciering. De pilot 

loopt tot het eind van deze kabinetsperiode (2011). 

Aansluitend wordt over de (wijze van) voortzetting 

besloten.

bibob

Wat wil het kabinet?

Het kabinet heeft het voornemen de Wet Bevorde-

ring Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar 

Bestuur (BIBOB) te wijzigen waardoor het toepas-

singsbereik van deze wet wordt vergroot.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Gemeenten kunnen op basis van de wet BIBOB voor 

het verlenen van vergunningen de achtergronden 

van aanvragers laten onderzoeken. Dit geldt voor 

ondernemers in de horeca, prostitutie en speelauto-

matenhallen, maar ook voor aanvragers van milieu- 

en bouwvergunningen. Het Landelijk Bureau BIBOB 

voert deze onderzoeken uit.

Wij zijn voorstander voor een uitbreiding van het 

toepassingsgebied van de wet BIBOB, zodat ook 

onderzoek mogelijk is naar aanvragers van vergun-

ningen voor belwinkels en bepaalde subsidies. Het 

wijzigingsvoorstel wordt in het najaar van 2009 on-

der andere aan de VNG ter consultatie voorgelegd.

Wij vinden overigens dat het Landelijk Bureau BIBOB 

sneller moet adviseren. Als de wachttijd wordt ver-

kort, zullen gemeenten vaker en sneller een beroep 

doen op de wet BIBOB.

Prostitutie

Wat wil het kabinet?

In 2010 wordt een landelijk en uniform wettelijk ka-

der ingevoerd dat betrekking heeft op alle vormen 

van prostitutie. Dit moet leiden tot onder andere 

een vergunningplicht voor gemeenten waarin 

zaken als inrichtingseisen, werkomstandigheden en 
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handhaving zijn vastgelegd en een prostitutieregis-

tratiesysteem. 

Het wetsvoorstel Regulering Prostitutie ligt momen-

teel voor advies bij de Raad van State.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Gemeenten hebben bij het kabinet aangedrongen 

om te komen tot een landelijke regeling over de 

regulering van de niet-locatiegebonden prostitu-

tie (escort). Door de kenmerkende vluchtigheid 

en grensoverstijgende activiteiten is het huidige 

vergunningstelsel niet in staat om deze tak goed te 

reguleren. Voor gemeenten is het van belang dat:

•	 lokale invulling met betrekking tot locatiegebon-

den prostitutie op basis van de APV gegarande-

erd is;

•	 het hanteren van een (regionale) nuloptie op 

regionaal niveau mogelijk is;

•	 landelijke regels met betrekking tot niet-loca-

tiegebonden prostitutie gesteld worden (escort, 

internet, toekomstige vormen en meer aandacht 

voor de sociale positie van de prostituee);

•	 duidelijke afspraken met de politie gemaakt wor-

den over toezicht en handhaving.

Naar verwachting wordt het wetsvoorstel nog dit 

jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Het doel is 

dat de wet op 1 januari 2010 in werking treedt. Wij 

wachten het voorstel af om te kunnen beoordelen 

of aan deze voorwaarden is voldaan.

overlast en verloedering 

Wat wil het kabinet?

De uitvoering van het Actieplan overlast en verloe-

dering ligt op schema en wordt in 2010 vervolgd en 

waar nodig geïntensiveerd.

De Van Montfransgelden worden samen met de 

Leefbaarheidsmiddelen van WWI voor de aanpak 

van overlast en verloedering ingezet. Daarover zijn 

met veertig gemeenten voor de jaren 2010 en 2011 

afspraken gemaakt. Deze gemeenten spannen zich 

maximaal in om overlast en verloedering fors te 

verminderen. Dit is een onderdeel van de afspraak in 

het bestuursakkoord om het geheel van criminaliteit 

en overlast met een kwart te verminderen. Verder 

komt er een landelijke schoonmaakactie in het 

voorjaar van 2010 en 2011 gehouden om te demon-

streren dat rijk en gemeenten gezamenlijk overlast 

en verloedering te lijf gaan.

Voor wat betreft de Aanpak Marokkaans-Nederland-

se probleemjongeren zet WWI in samenwerking met 

Jeugd en Gezin en de ministeries van Binnenlandse 

Zaken en Justitie specifiek in op ondersteuning van 

gemeenten. Zo kunnen gemeenten een integrale 

lokale aanpak opzetten om de overlast en crimi-

naliteit aan te pakken en in te zetten op een beter 

toekomstperspectief van deze jongeren.

Hiervoor is een bedrag beschikbaar van jaarlijks 

€ 8 miljoen in de periode 2010–2012.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De beschikbaar gestelde middelen betreffen een 

voortzetting van het budget dat eerder beschikbaar 

was gesteld aan 31 gemeenten vanuit het groteste-

denbeleid. Naast het terugdringen van overlast en 

verloedering hebben gemeenten de mogelijkheid 

het een bredere bestemming te geven, zoals de ont-

wikkeling van veiligheidshuizen en handhaving.

Voor de beoordeling van gemeenten wordt gebruik 

gemaakt van de Integrale Veiligheidsmonitor. Op 

initiatief van de VNG zal aanvullend onderzoek 

worden gedaan om de resultaten op het gebied van 

overlast en verloedering op een meer objectieve 

wijze weer te geven, zoals overeengekomen in het 

bestuursakkoord.

Ook van de gemeenten die niet in aanmerking ko-

men voor de door het rijk beschikbaar gestelde mid-

delen wordt verwacht dat zij schouder-aan-schouder 

met het rijk en de andere gemeenten een bijdrage 

leveren aan vermindering van overlast, conform het 

bestuursakkoord. Om dit proces te ondersteunen 

zullen wij informatie over instrumenten en voor-

beelden van een geslaagde aanpak beschikbaar 

stellen aan de gemeenten.

Door een uitwisseling van kennis en ervaringen op 

het gebied van Marokkaans-Nederlandse probleem-

jongeren wordt verwacht dat de problematiek 

op een meer constructieve wijze aangepakt kan 

worden.

drugsbeleid

Wat wil het kabinet?

In september 2009 heeft het kabinet een hoofd-

lijnenbrief drugsbeleid naar de Tweede Kamer 

gestuurd. In deze brief is een reactie gegeven op 

het rapport van de Adviescommissie Drugsbeleid en 

zijn de door het kabinet voorgestane hoofdlijnen 

van het drugsbeleid besproken. In de brief is onder 

andere ingegaan op de drugsproblematiek onder 

jongeren, het coffeeshopbeleid en de bestuurlijke 

context van het drugsbeleid. Deze hoofdlijnen wor-

top
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den vervolgens uitgewerkt in een integrale drugsno-

ta. Het kabinet stelt dat in veel gemeenten sprake 

is van drugsgerelateerde overlast en verloedering 

en dat de leefbaarheid daardoor onder druk staat. 

De ministers van BZK en voor WWI stellen daarom 

voor de jaren 2010 en 2011 budget van € 6 mil-

joen beschikbaar voor pilots om drugsgerelateerde 

overlast en verloedering tegen te gaan. In het najaar 

2009 is het kabinetsstandpunt op het rapport van 

de commissie-Van der Donk naar de Tweede Kamer 

gezonden. De in de nota genoemde maatregelen 

worden uitgevoerd vanaf 2010.

Verder geeft het kabinet aan dat er uiterlijk in 2011 

geen coffeeshops meer in de nabijheid van scholen 

mogen zijn.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De ministeries van BZK, VWS en Justitie komen eind 

dit jaar met een nieuwe drugsnota met de kaders 

voor lokaal drugsbeleid. Het kabinet negeert be-

langrijke onderdelen van het advies-Van de Donk. 

Zo biedt het kabinet biedt deze kabinetsperiode na-

drukkelijk geen mogelijkheid om te experimenteren 

met gereguleerde teelt, terwijl dit juist een nuttige 

aanpak zou kunnen zijn om de overlast en criminali-

teit van illegale wietteelt tegen te gaan. Wij ervaren 

het besluit van het kabinet daarom als een gemiste 

kans voor het coffeeshopbeleid. Wij worden betrok-

ken bij de consultatie voor de nieuwe drugsnota.

De pilots kunnen inzicht geven in de mate waarin 

maatregelen effect sorteren op de aanpak van 

drugsgerelateerde overlast en verloedering. De 

pilots zullen worden geëvalueerd. De effectief 

gebleken maatregelen zullen deel uitmaken van het 

drugsbeleid.

Met het kabinet is overeengekomen dat indien 

gemeenten niet in staat zijn een afstandscriterium 

te hanteren er ook andere drempelverhogende 

maatregelen (zoals aangepaste openingstijden van 

coffeeshops) gehanteerd kunnen worden.

Veiligheidshuizen

Wat wil het kabinet?

Vanaf 2010 is er een landelijk dekkend netwerk van 

ruim veertig veiligheidshuizen. Uit een eerste evalu-

atie ‘Justitie in de buurt, nieuwe stijl’ is gebleken 

dat de veiligheidshuizen een duidelijke plek hebben 

gekregen bij de bestrijding van criminaliteit en over-

last. Hoewel veel veiligheidshuizen nog maar kort 

operationeel zijn, blijkt de samenwerking tussen de 

instanties al verbeterd, onder meer bij het ontwik-

kelen van gerichte trajecten in individuele gevallen. 

In 2010 komt er een vervolgevaluatie met nader 

onderzoek naar de effectiviteit van in veiligheidshui-

zen toegepaste methodieken.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Gemeenten vormen een belangrijke ketenpartner in 

het veiligheidshuis. Met een versteviging van de re-

gierol van gemeenten op het gebied van veiligheid 

is in de doorontwikkeling van veiligheidshuizen een 

vergelijkbare versteviging te verwachten. Komende 

periode zullen afspraken gemaakt moeten worden 

over hoe en op welke basis gemeenten deel blijven 

uitmaken van samenwerkingsketens in veiligheid-

huizen. De VNG neemt deel aan de stuurgroep 

veiligheidshuizen.

jeugd en Veiligheid

Wat wil het kabinet?

Het ministerie van BZK realiseert eind 2009 in 

samenwerking met het ministerie van Justitie en 

de VNG de webportal Jeugd en Veiligheid. Via 

deze webportal wordt het landelijk beleid op het 

terrein van jeugd en veiligheid (onder meer aan-

pak jeugdgroepen, alcohol&drugs, veilige school, 

veilig uitgaan en jeugdcriminaliteit) ontsloten ten 

behoeve van de lokale overheid. Tevens bevat de 

webportal een overzicht van beleid en projecten die 

op lokaal niveau reeds als effectief kunnen worden 

beschouwd.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Door een uitwisseling van kennis en ervaringen op 

het gebied van Jeugd en Veiligheid wordt verwacht 

dat de problematiek op een meer constructieve 

wijze aangepakt kan worden.
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iii justitie

Vreemdelingen – en asielbeleid

Wat wil het kabinet?

Het kabinet wil de toelatingsprocedure van de 

Vreemdelingenwet 2000 aanpassen, versnellen en 

verbeteren. Zoveel mogelijk moet worden voorko-

men dat (voormalige) asielzoekers met rechtmatig 

verblijf op straat terecht komen. Het asielbeleid zal 

zich meer richten op kwetsbare groepen zoals gezin-

nen met kinderen, alleenstaande minderjarigen, 

asielzoekers met medische problemen, vrouwen en 

slachtoffers van mensenhandel. Het kabinet streeft 

ernaar de aangepaste asielprocedure in de tweede 

helft van 2010 in te voeren.

Verder wil het kabinet de uitvoering van het terug-

keerbeleid verder verbeteren en het daadwerkelijk 

vertrek bevorderen van vreemdelingen die geen 

rechtmatig verblijf in Nederland hebben. De nadruk 

ligt daarbij op zelfstandig en vrijwillig vertrek en 

vermindering van het aantal herhaalde aanvragen.

Het kabinet gaat, daartoe uitgenodigd door de 

motie-Spekman 2, voor eind 2009 een structurele 

regeling treffen voor de opvang van zieke uitgepro-

cedeerde asielzoekers die een aanvraagprocedure 

voor een verblijfsvergunning op medische gronden 

hebben ingediend. Dit onder de voorwaarde dat een 

systeem ter voorkoming van misbruik kan worden 

ingericht.

De pardonregeling heeft in 2009 zijn beslag gekre-

gen. Naar verwachting zal de doelgroep van de par-

donregeling voor het einde van 2009 zijn gehuisvest. 

In het eerste kwartaal van 2010 wordt de laatste 

tranche van de Tijdelijke Regeling voor kosten ter 

afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet 

aan gemeenten uitgekeerd.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Gemeenten hebben belang bij een zo sluitend 

mogelijke aanpak in de asielketen. De toelatings-

procedure, de asielprocedure en het terugkeerbeleid 

moeten voorkomen dat mensen op straat belanden. 

Het rijk moet een maximale en effectieve inspan-

ning leveren om zo dicht mogelijk bij een sluitende 

aanpak te komen. Dit uitgangspunt is voor gemeen-

ten leidend om de plannen van het kabinet voor een 

gewijzigde asielprocedure en verscherping van het 

terugkeerbeleid te beoordelen.

Om illegaliteit zoveel mogelijk tegen te gaan vinden 

wij dat voor (voormalige) asielzoekers die rechtma-

tig verblijf hebben de rijksopvangvoorzieningen 

moeten worden voortgezet. Het plan om te voor-

zien in opvang aan (voormalige) asielzoekers met 

medische problematiek vinden wij positief, maar 

biedt voor de overige categorieën met rechtmatig 

verblijf geen oplossing.

Wij onderkennen verder het belang van het zoveel 

mogelijk gezamenlijk optrekken van rijk en ge-

meenten op dit dossier. Mede om die reden hebben 

negentien gemeenten zich bereid verklaard om een 

proef te starten voor de begeleiding van (voorma-

lig) alleenstaande minderjarige asielzoekers. Doel is 

om een vlucht van een zeer kwetsbare groep naar 

de illegaliteit te voorkomen en deze jongeren een 

perspectief te bieden. De resultaten van dit experi-

ment kunnen oplossingen leveren die mogelijk ook 

toepasbaar zijn op vergelijkbare situaties waarin 

meerderjarige asielzoekers zich bevinden. Het expe-

riment duurt tot april 2011.

Gemeenten hebben belang bij een soepele afwik-

keling van de Tijdelijke Regeling voor kosten ter 

afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet. 

Voorzien moet worden in een redelijke overgangs-

termijn.

Uit recent onderzoek van de VNG blijkt dat de 

afgelopen jaren de noodopvang in gemeenten met 

ruim 60% is gedaald. Hiermee zijn de gemeenten de 

afspraken over het sluiten van noodopvang groten-

deels nagekomen. Wij hebben met het rijk afspra-

ken gemaakt over een maatwerkgerichte aanpak, 

waarbij gemeenten en justitie gezamenlijk oplossin-

gen zoeken voor vreemdelingen die zich nog in de 

noodopvang bevinden.

Nazorg ex-gedetineerden

Wat wil het kabinet?

Het kabinet streeft naar terugdringing van de reci-

dive door versterking van de nazorg aan ex-gedeti-

neerden. Hiertoe is een samenwerkingsmodel tussen 

Justitie en VNG getekend. Daarin staan afspraken 

over de verschillende taken en verantwoordelijk-

heden op dit terrein. Om de coördinerende rol van 
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gemeenten bij de nazorg aan ex-gedetineerden 

een impuls te geven heeft Justitie in 2010 en 2011 

€ 6 miljoen beschikbaar gesteld. 

Wat betekent dit voor gemeenten?

De coördinerende rol van gemeenten bij de nazorg 

aan ex-gedetineerden wordt door gemeenten ver-

der ingevuld. Regionale samenwerking, zoals binnen 

de veiligheidshuizen, ligt hierbij voor de hand. Het 

gaat in de eerste plaats om de leefgebieden wonen, 

werk en inkomen, gezondheid en identiteitsbewij-

zen. 

drank- en horecawet

Wat wil kabinet? 

Het kabinet heeft een voorstel tot wijziging van de 

Drank- en Horecawet (DHW) aan de Tweede Kamer 

aangeboden. In het wijzigingsvoorstel is opgeno-

men dat het toezicht op de naleving overgaat van 

de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) naar de 

gemeenten. Het uitgangspunt is dat gemeenten 

het toezicht efficiënter kunnen uitoefenen. Verder 

betreft het wetsvoorstel een introductie van een 

‘experimenteerartikel’ in de wet. Hiermee krijgen 

gemeenten de mogelijkheid te experimenteren met 

een lokale verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 

jaar. Ook de strafbaarstelling voor het bij zich heb-

ben van alcohol op de openbare wegen door min-

derjarigen en een vereenvoudiging van het vergun-

ningstelsel worden in het wetsvoorstel opgenomen.

Wat betekent dit voor de gemeenten?

Inhoudelijk ondersteunen wij de voorbereidingen 

voor de decentralisatie van het toezicht op de Drank 

en Horecawet. Tegelijkertijd hebben wij vraag-

tekens bij de financiële dekking van het huidige 

wetsvoorstel. Wij pleiten voor het continueren van 

het pilotproject decentralisatie DHW waar op dit 

moment 15 regio’s c.q. gemeenten aan deel nemen. 

Immers het beoogde wetsvoorstel wijziging Drank- 

en Horecawet zal op zijn vroegst in het jaar 2011 in 

werking treden, terwijl de pilot in het kader van dit 

toezicht per 1 januari 2010 afloopt. Wij steunen het 

voornemen van het kabinet om te experimenteren 

met de verhoging van de leeftijdsgrens naar acht-

tien jaar, en zullen kritisch kijken naar de hiervoor 

gestelde criteria. Wij vinden het verder jammer 

dat het kabinet alleen het in het bezit hebben van 

alcohol strafbaar stelt. Wij hebben al eerder aange-

geven voorstander te zijn van het strafbaar stellen 

van jongeren onder de wettelijke leeftijd van 16 

jaar die zich na drankgebruik zich op de openbare 

weg begeven. In verband met de urgentie van de 

alcoholproblematiek onder jongeren achten wij dit 

instrument gerechtvaardigd. 

hokken en keten

Wat wil het kabinet?

Het kabinet vraagt de gemeenten een inventarisatie 

te doen van drankketen binnen hun grenzen. Uiter-

lijk begin 2010 zal de Tweede Kamer een brief van 

het kabinet ontvangen met de inventarisaties van 

hokken en keten.

Wat betekent dit voor de gemeenten?

Wij werken in dit kader mee aan de totstandkoming 

van een handleiding ‘Keetbeleid ‘ voor gemeen-

ten. Met de strafbaarstelling van het ‘gebruik’ van 

alcohol door jongeren onder de 16 jaar kunnen 

gemeenten de problematiek van het ‘indrinken’ 

zowel in hokken en keten, als thuis of elders oplos-

sen. Wij menen dat deze maatregel in samenhang 

met andere instrumenten een preventieve werking 

kan hebben.
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iV onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

het humanistisch vormend en godsdienstonderwijs 

op openbare scholen. Dit geld gaat naar de instellin-

gen die dit onderwijs verzorgen. 

Wat betekent dit voor gemeenten?

Het subsidiëren van humanistisch vormend en 

godsdienstonderwijs op openbare scholen viel onder 

de gemeentelijke beleidsvrijheid. Nu het rijk hier 

geld voor ter beschikking stelt kunnen gemeenten 

in overleg met de instellingen die het onderwijs 

verzorgen, besluiten de subsidies af te bouwen of 

helemaal te beëindigen.

Voortijdig schoolverlaten (VsV)

Wat wil het kabinet?

Het kabinet wil het aantal voortijdig schoolverlaters 

in 2012 halveren ten opzicht van 2002. Dat betekent 

voor het schooljaar 2009/2010 een vermindering van 

30% ten opzichte van het aantal in het schooljaar 

2005/2006. Om dit doel te bereiken heeft het kabi-

net een aantal maatregelen genomen. Eén hiervan 

is het verruimen van de mogelijkheden om door te 

stromen naar een hogere opleiding. Ook kunnen 

leerlingen weer makkelijker opleidingen stapelen. 

De maximale verblijfsduur voor leerlingen op het 

VMBO wordt afgeschaft. Verder komen er zoge-

naamde plusvoorzieningen voor overbelast jonge-

ren. Deze voorzieningen zijn een combinatie van 

onderwijs, zorg en ondersteuning om te voorkomen 

dat deze jongeren de aansluiting tussen onderwijs 

en arbeidsmarkt missen. Het kabinet trekt hier in 

2010 € 60 miljoen voor uit. 

Wat betekent dit voor gemeenten?

De plusvoorzieningen worden aangevraagd door de 

scholen, maar de bedoeling is dat er een voorziening 

komt waarbij zowel gemeenten, onderwijs, hulpver-

lening en arbeidstoeleiding bij betrokken zijn. 

Randvoorwaarde voor de subsidie is dat de contact-

gemeente van de RMC-regio (Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) ak-

koord gaat met de plannen. Het opzetten van plus-

voorzieningen is een gezamenlijke verantwoorde-

lijkheid van gemeenten en scholen. Contactscholen 

kunnen tot 15 oktober 2009 voor de scholen in hun 

oNdeRWijs

specifieke uitkering binnenmilieu en 
energiebesparing basis- en speciaal 
onderwijs

Wat wil het kabinet?

Als onderdeel van het aanvullend beleidsakkoord 

was extra geld aangekondigd voor investeringen in 

schoolgebouwen voor energiebesparing en ver-

betering van het binnenmilieu. In het voortgezet 

onderwijs gaat dit geld rechtstreeks naar schoolbe-

sturen. Voor het basis- en speciaal onderwijs komt 

€ 97,5 miljoen beschikbaar. Dit geld wordt verdeeld 

over gemeenten door middel van een specifieke uit-

kering. Uit andere bronnen moet door gemeenten 

€ 65 miljoen worden gefinancierd (co-financiering). 

Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor deze 

specifieke uitkering. Gemeenten kunnen tot uiter-

lijk 31 december 2009 een aanvraag indienen. De 

maatregelen moeten eind 2010 zijn gerealiseerd. De 

uitkeringsregeling is gepubliceerd op 11 september 

2009, Staatscourant nr. 13525.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Voor gemeenten betekent dit dat ze op zeer korte 

termijn moeten besluiten of- en hoeveel geld ze 

vrij maken om te besteden aan de vereiste co-fi-

nanciering. Daarnaast moet elke gemeente aan-

geven, gezien het beperkte budget, welke scholen 

als eerste in aanmerking komen voor dit geld. Een 

inventarisatie van mogelijke- en wenselijke maat-

regelen is daarvoor noodzakelijk, evenals overleg 

met de schoolbesturen. Dit proces moet vóór het 

verstrijken van de indieningtermijn leiden tot een 

projectomschrijving van concrete maatregelen per 

school, die als bijlage bij de aanvraag wordt inge-

diend. Wij publiceren zo spoedig mogelijk via de 

website stappenplannen en modellen om dit proces 

te ondersteunen.

Geld voor humanistisch vormend en 
godsdienstonderwijs

Wat wil het kabinet?

Het kabinet trekt vanaf 2010 € 10 miljoen uit voor 
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RMC-regio aan het CFI laten weten dat zij subsidie 

gaan aanvragen. De feitelijke aanvraag dient dan 

voor maart 2010 ingediend te zijn. 

Volwasseneneducatie

Wat wil het kabinet?

Vanaf 1 januari 2010 wordt er een structurele uit-

name van € 50 miljoen gedaan uit de middelen voor 

volwasseneneducatie binnen het p-budget. Deze 

middelen zullen worden ingezet om het taal- en 

rekenonderwijs in het mbo te versterken. Daarbo-

venop wil het kabinet vanaf 2011 nog eens € 35 

miljoen korten op de bijdrage voor volwassenenedu-

catie aan het participatiebudget.

Het kabinet heeft verder besloten zowel de be-

stedingsverplichting bij ROC’s als de oormerking 

voor educatie te handhaven tot 31 december 2012. 

Daarmee blijft ook het schot tussen het educatie-

budget en het inburgeringsbudget gehandhaafd 

tot 2013. In de Wet Participatiebudget was met het 

oog op ontschotting van middelen vastgelegd dat 

de oormerking voor educatie per 1 januari 2010 zou 

vervallen en de bestedingsverplichting bij ROC’s per 

1 januari 2011. De Wet Participatiebudget wordt 

hiertoe aangepast.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Voor gemeenten leidt deze wijziging er toe dat tot 

2013 geen vrije inzet van middelen uit het participa-

tiebudget mogelijk zal zijn, met name waar het gaat 

om de inkoop van educatietrajecten of gecombi-

neerde trajecten met een educatie-component. 

Dit beperkt gemeenten in de beleidskeuzes die 

zij kunnen maken rondom het bevorderen van de 

participatie van burgers. Ook zullen gemeenten in 

lopende aanbestedingstrajecten in de problemen 

komen. Bovendien komen door de bezuinigingen op 

het educatie-budget de beleidsdoelen voor educatie 

onder druk te staan, zoals de aanpak van laaggelet-

terdheid, het terugdringen van voortijdig schoolver-

laten, het vergroten van het aantal mensen met een 

startkwalificatie, het investeren in de vaardigheden 

van kwetsbare groepen, en armoedepreventie (zie 

ook passage over participatiebudget).

Cultuur en Media

Wat wil het kabinet? 

De algemene doelstelling is een bloeiend cultureel 

leven. De rijksoverheid ondersteunt cultuur vanwege 

de intrinsieke waarde en positieve maatschappelijke 

effecten: informatieverwerving, meningsvorming, 

individuele ontplooiing en economische groei. Het 

kabinet zegt (mede-) verantwoordelijk te zijn voor 

archieven, archeologie, monumenten, musea, kun-

sten, bibliotheken en media. Maar ook gemeenten 

spelen een belangrijke rol. Prioriteiten krijgen vorm 

in specifieke beleidsprogramma’s. In het coalitieak-

koord is extra geld uitgetrokken voor cultuur, tot 

€ 100 miljoen in 2011. Ook is aanvankelijk € 50 mil-

joen bezuinigd, bij het subsidieplan 2009-2012 is dat 

met € 20 miljoen teruggebracht. Per saldo dus 

€ 70 miljoen extra. In het aanvullend beleidsakkoord 

van maart 2009 zijn nieuwe bezuinigingen opgeno-

men. Die zijn gericht op het herstel van de over-

heidsfinanciën. Zo wordt op digitale cultuur voor 

innovatie en versterking van de kennisinfrastructuur 

in 2010 € 3 miljoen gekort en vanaf 2011 jaarlijks 

met € 5 miljoen. De gratis museumtoegang voor 

kinderen tot en met 12 jaar wordt niet uitgevoerd. 

Dit levert een bezuiniging € 5 miljoen per jaar op. 

De innovatieregeling bij het cultuurprofijtbeleid die 

zich richt op groter maatschappelijk draagvlak van 

culturele instellingen – € 5 miljoen per jaar – wordt 

per 2010 met € 2 miljoen verlaagd.

Wat betekent dit voor gemeenten? 

De subsidies 2009-2012 voor de culturele instellingen 

in de landelijke basisinfrastructuur – die vaak samen 

met grotere gemeenten en provincies worden 

bekostigd – worden voortgezet. Ditzelfde is het 

geval bij de rijksbijdragen aan de cultuurfondsen die 

stimulerend werken voor lokale instellingen en soms 

ook voor de gemeenten zelf. De door ons bepleite 

beleidsprogramma’s – met of voor gemeenten – 

worden doorgezet, vaak wel in een geactualiseerde 

vorm. Dit betreft ‘cultuur en sociaal’ via het Fonds 

voor Cultuurparticipatie. Het beleidsplan hiervoor is 

op 16 september goedgekeurd. ‘Cultuur en ruimte’ 

krijgt vorm in de nota ‘Een cultuur van ontwerpen’. 

Onder andere door rijksgelden voor de 40 achter-

standswijken en via de innovatieregeling ‘Mooi 

Nederland’. De nota ‘Waarde van creatie’ zorgt voor 

stimulering van cultuur en economie. Dit gebeurt 

met een innovatieprogramma en via het Fonds Eco-

nomische Structuurversterking. Ook de financiering 

voor bibliotheekinnovatie – inclusief leesbevorde-

ring – wordt behouden. 

Dat geldt ook voor de Impuls, met uiteindelijk 2500 

combinatiefuncties brede scholen, sport en cultuur 

in 2012. Wel vrezen we dat de rijksbezuinigingen 

door het cultuurprofijtbeleid worden afgewenteld 

op lokale overheden, instellingen of burgers. Het rijk 
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heeft aan ons toegezegd dit in de gaten te houden.

Monumenten en Archeologie

Wat wil het kabinet?

De Minister van OCW heeft in 2009 veel onderzoe-

ken en evaluaties naar de werking van de Monu-

mentenwet 1988 uitgevoerd. Dat resulteert nog dit 

najaar in een beleidsbrief voor de Tweede Kamer 

over Modernisering Monumentenzorg (MoMo). 

2010 staat dan in het teken van het wetgevingstra-

ject, waarin niet langer alleen de bescherming van 

het monumentaal object centraal staat. De minister 

wil dat zijn beleid beter inspeelt op de kwaliteit 

van de omgeving en dat dit aansluit op belangrijke 

maatschappelijke vraagstukken zoals de herstructu-

rering van aandachtswijken.

In het kader van de ‘crisismaatregelen in de wo-

ningmarkt’ heeft de minister voor WWI deze zomer 

13 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit geld is 

bedoeld voor direct uitvoerbare restauratieprojecten 

van rijksmonumenten die in herstructureringsge-

bieden liggen. Voor 2010 is daarvoor nog eens 31 

miljoen euro beschikbaar. 

De vrijstelling van overdrachtsbelasting bij koop van 

rijksmonumenten wordt door de staatssecretaris 

van Financiën afgeschaft. Ter compensatie wordt er 

structureel 23 miljoen euro ingezet voor monumen-

ten. Dit wordt de eerste twee jaren gebruikt voor 

restauratieachterstanden. 

Wat vindt de VNG?

Hoewel niet direct afkomstig van zijn eigen begro-

ting, slaagt de minister erin voor 2010 extra midde-

len beschikbaar te krijgen voor instandhouding en 

herbestemming van monumentale complexen. Het 

gaat daarbij om gebouwen die juist in aandachtswij-

ken en bij herstructurering niet rendabel zijn, maar 

wel een karakteristieke waarde aan de omgeving 

geven. Voor de gemeenten is dat een goede zaak.

Ook vinden wij dat de minister met het MoMo 

traject de goede weg inslaat. De vermindering en 

vereenvoudiging van specifieke regels wordt door 

ons onderschreven. Ook verwachten wij veel van de 

gewijzigde bestuurlijke verhoudingen als gemeen-

ten door medebewind een belangrijkere rol gaan 

spelen. Gemeenten zijn straks voor de burger als 

eerste overheid aanspreekbaar bij de uitvoering van 

de Monumentenwet. Daarom is het vreemd dat de 

komende twee jaar – bij het verdelen van extra rijks-

middelen voor restauratie – de provincie als meebe-

talende derde overheid bepaalt welk monument in 

welke provincie geld krijgt. 

De uitkomst van MoMo moet voor de burger een 

eenduidige ingang zijn voor al zijn belangen in het 

gebouwde erfgoed, te weten de gemeente. 
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V Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
ordening en Milieubeheer

Algemeen

Een aanvullende bezuiniging op de ISV gelden en 

het stedenbeleid zoals aangekondigd in de herover-

weging is in strijd met de wens van het kabinet dat 

gemeenten blijven investeren in onder meer bouw 

en werkgelegenheid. Gemeenten zullen nu voor-

zichtiger worden bij verder realiseren van projecten. 

De meeste grondbedrijven hebben immers nu al 

geen budget meer beschikbaar om direct te beste-

den.

Wij worden graag direct betrokken bij de plan- en 

ideeënvorming. Het spreekt ons zeer aan als het 

kabinet direct in overleg treedt met de VNG, om op 

die manier gelijk draagvlak voor de uitvoering te 

creëren. Wij geven daarbij als advies dat de verant-

woordelijkheid neergelegd moet worden waar hij 

hoort: decentraal. 

De gemeenten zijn bezig om zoveel mogelijk met 

elkaar de afspraken in te vullen. Daarbij valt te den-

ken aan de uitvoering van de nWro, Waterwet en de 

WABO. Ruimte geven aan gemeenten om proble-

men op te lossen loont. 

Crisis- en herstelwet. (komt ook aan de orde bij 

justitie, V&W, Az)

Ruimte

Wat wil het kabinet?

Het kabinet streeft er naar dat de Crisis en Herstel-

wet (CHW) op 1 januari 2010 in werking treedt. 

Deze wet moet ervoor zorgen dat bouwprojecten 

versneld kunnen worden uitgevoerd. In de CHW zijn 

tijdelijke maatregelen opgenomen om een afge-

bakende lijst van projecten te versnellen. Bij deze 

maatregelen gaat het onder andere om het verkor-

ten en beperken van bezwaar en beroepsmogelijk-

heden het verlengen van de houdbaarheidstermijn 

van onderzoeksresultaten, het aanpassen van de 

regeling betreffende radarzonering voor aanleg 

windmolenparken en het versoepelen van de leeg-

standwet. Daarnaast wordt een aantal structurele 

maatregelen voorgesteld. Het gaat daarbij om het 

vereenvoudigen van natuurbeschermingswetgeving, 

het uniformeren en stroomlijnen van onteigenings-

procedures en het verlengen van de interim wet 

Stad en Milieu.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Het kabinet zet met de CHW vooral in op versnelling 

van de rijksprojecten. Grote gemeentelijke projecten 

hebben net als rijksprojecten vaak te maken met 

onaanvaardbare vertragingen die kunnen oplopen 

tot tien jaar. De besluitvorming is op het moment 

stroperig en complex. Projecten moeten ontelbare 

procedures doorlopen. Ook in de samenwerking 

tussen overheden kan naar onze mening veel winst 

worden behaald om te voorkomen dat gemeenten, 

provincie en rijksoverheid achter elkaar en naast 

elkaar werken. Wij willen een bestuursakkoord 

vóóraf om lokale projecten van nationale betekenis 

toe te voegen aan de rijksprojecten. Zo dragen we 

er zorg voor dat iedereen tegelijkertijd aan het werk 

gaat. Uiteindelijk leidt dit tot een bundeling van 

toestemmingsbesluiten die op één moment worden 

genomen en waarvan de bezwaar- en beroepspro-

cedures in één keer wordt afgehandeld. Via een 

model coördinatieregeling op basis van de nieuwe 

wet ruimtelijk ordening zullen wij de gemeenten 

hiermee ondersteunen.

Door afschaffing van het beroepsrecht decentrale 

overheden bij besluiten van de centrale overheid 

is een gang naar de burgerlijke rechter op grond 

van onrechtmatige daad de enige mogelijkheid. 

De vraag kan worden gesteld of dit niet voor meer 

vertraging zorgt.

De Vereenvoudiging Onteigeningsprocedure waarbij 

de bevoegdheid van gemeenten tot onteigening 

wordt omgezet in een verzoek aan de Kroon leidt 

tot een grotere afhankelijkheid van de Kroon. 

Wij beschouwen dit als een ongewenste vorm van 

centralisatie. Ook de voorgestelde ontkoppeling 

van het ruimtelijk ordeningsbesluit en het ontei-

geningsbesluit is disproportioneel in verhouding 

tot het te dienen doel: het behalen van tijdwinst. 

De uitvoering van werken en werkzaamheden ten 

behoeve waarvoor is onteigend kan namelijk alleen 

plaatsvinden in overeenstemming met het geldend 

planologisch kader. 
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 bouwen

Wat wil het kabinet?

Het kabinet wil het Bouwbesluit en het Gebruiks-

besluit verder stroomlijnen en voor zover mogelijk 

aanpassen ter uitwerking van het advies van de 

commissie-Dekker. 

Wat betekent dit voor gemeenten?

Wij vinden het positief dat de commissie-Dekker 

concrete voorstellen  doet om de regels in de bouw-

sector te vereenvoudigen en procedures te versnel-

len. Het ministerie van VROM heeft pilots gestart om 

deze voorstellen te toetsen. Wij zullen de mogelijk 

verschuiving van verantwoordelijkheden  naar de 

private sector kritisch volgen.

Versnelling ruimtelijke plannen

Wat wil het kabinet?

Het ministerie van VROM is het actieprogramma 

‘Vernieuwing instrumentarium milieu en ruimtelijke 

ontwikkeling’ gestart. Dit actieprogramma beoogt 

op de middellange termijn de snelheid te verhogen 

van waarmee ruimtelijke plannen tot stand komen 

als de milieukwaliteit in de desbetreffende plange-

bieden. Langs drie sporen zal worden getracht deze 

doelen te bereiken:

•	 verbetering van de besluitvormingsprocessen;

•	 vereenvoudiging van wet- en regelgeving;

•	 verhogen van kennis en kunde van betrokkenen.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Wij onderschrijven de doelstelling en de gekozen 

sporen. Enerzijds zullen wij er op aandringen om de 

meest pregnante knelpunten in de besluitvorming 

op het terrein van het omgevingsrecht zo snel mo-

gelijk weg te nemen. Anderzijds zullen wij er voor 

waken dat er de komende vijf jaar geen nieuwe 

ingriipende stelselwijzigingen in het omgevingsrecht 

zullen plaatsvinden. 

 

bouw- en gebruiksbesluit

Wat wil het kabinet?

Het kabinet wil het Bouwbesluit en het Gebruiksbe-

sluit verder stroomlijnen en voor zover mogelijk aan-

passen ter uitwerking van het advies van de commis-

sie-Dekker.  Als het aan het kabinet ligt treedt het in 

werking op 1 juli 2010. De Amvb Bouwen en slopen 

wordt daarin verwerkt. Met de komst van de Amvb 

Bouw- en gebruiksbesluit verdwijnen weer enkele 

hoofdstukken uit onze Model-bouwverordening 

(MBV).

Wat betekent dit voor gemeenten?

Wij vinden het positief dat de commissie-Dekker 

concrete voorstellen  doet om de regels in de bouw-

sector te vereenvoudigen en procedures te versnel-

len. Het ministerie van VROM heeft pilots gestart om 

deze voorstellen te toetsen. Wij zullen de mogelijk 

verschuiving van verantwoordelijkheden  naar de 

private sector kritisch volgen. Het is de bedoeling 

dat op termijn de MBV geheel wordt opgenomen 

in Amvb’s. De VNG begeleidt het proces naar een 

uniforme regeling op landelijk niveau. 

Ruimtelijke investeringsagenda

Wat wil het kabinet?

Ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van 

een samenhangende aanpak van infrastructurele en 

ruimtelijke ontwikkelingen wordt een ruimtelijke 

investeringsagenda voor de (middel-)lange termijn 

opgesteld. Hierin worden ruimtelijke opgaven 

gebiedsgericht in kaart gebracht, wordt de finan-

cieringsopgave gedefinieerd en worden voorstellen 

voor prioritering en dekking gedaan.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Doordat het rijk een ruimtelijke investeringsagenda 

opstelt, wordt duidelijker wat de rijksprioriteiten 

op het ruimtelijke vlak zijn en waar de dekking van-

daan komt. Zodoende kunnen beleidskeuzes beter 

onderbouwd worden gemaakt. Wij zijn daarom 

voorstander van een ruimtelijke investeringsagenda.

Aangescherpte ambitie om compact te 
bouwen in stedelijk gebied

Wat wil het kabinet?

In de 2e tranche van de AMvB Ruimte wordt de door 

het kabinet uitgebrachte Structuurvisie Randstad 

2040 betrokken. Het gaat onder meer om de aange-

scherpte ambitie om compact te bouwen in stedelijk 

gebied en de daaraan gekoppelde opgaven voor 

de lange termijn op het gebied van transformatie, 

herstructurering en duurzame energie.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Mogelijk gaat de aangescherpte ambitie voor alle 

stedelijke gebieden gelden. Hierbij is het belang-

rijk om bij de uitwerking van deze ambitie goed te 

kijken naar hoe deze zich verhoudt tot de woning-
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bouwopgave en de ambitie van het kabinet om het 

percentage groen en water in het stedelijke gebied 

te vergroten (klimaatbestendige inrichting). Bij het 

realiseren van de woningbouwopgave zou duur-

zaam bouwen prioriteit moeten krijgen. De kwali-

teit van de leefomgeving moet voorop staan bij de 

inrichting van het stedelijke gebied.

Rijksbufferzones

Wat wil het kabinet?

Het kabinet wil het aantal Rijksbufferzones (gebie-

den zonder grootschalige bebouwing) met twee 

uitbreiden. Daarbij wil het rijk dat voor alle Rijksbuf-

ferzones in 2010 een gebiedsontwikkelingsstrategie 

wordt vastgesteld met daarbij een uitvoeringspro-

gramma. De financiën voor de bufferzones nemen 

tot en met 2012 niet toe. 

Wat betekent dit voor gemeenten?

Gemeenten in de nog aan te wijzen bufferzones 

krijgen te maken met een extra beschermingsre-

gime en extra doelstellingen ter bevordering van 

de recreatieve functie van het gebied. Het hiervoor 

benodigde rijksgeld ontbreekt echter, waardoor an-

dere vormen van financiering een oplossing zouden 

moeten bieden. Dit geldt ook voor de mogelijke 

extra kosten die voort kunnen komen uit de uitvoe-

ringsprogramma’s voor de bestaande bufferzones.

ontsluiten van kennis en uitwisseling 
van ervaringen

Wat wil het kabinet?

Via het kennis- en leerprogramma van het Innovatie-

programma Mooi Nederland wordt kennis verspreid 

uit de circa veertig projecten in uitvoering. Het Rijk 

richt samen met het IPO en de VNG een kennisnet-

werk bedrijventerreinen op. Ook wordt in 2010 

samen met de gemeenten het Ruimtelijke Orde-

ningsnetwerk (RO-netwerk) opgestart.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De verschillende programma’s voor het ontsluiten 

van kennis en het uitwisselen van ervaringen kun-

nen gemeenten een steun in de rug geven bij het 

ontwikkelen van hun (inter)gemeentelijk ruimtelijk 

beleid. Er moet wel aandacht worden besteed aan 

de koppeling tussen de verschillende progamma’s en 

netwerken, omdat de kans bestaat dat de initiatie-

ven anders niet goed uitgevoerd zullen worden.

Recreatiewoningen

Wat wil het kabinet?

Het kabinet ziet als een belangrijke prestatie dat 

de Wet ontheffing bewoning recreatiewoningen in 

2010 in werking is getreden.

Wat betekent dit voor gemeenten?

In onze brief van 30 juni 2009 hebben wij minister 

Cramer verzocht om het wetsontwerp in te trekken. 

Hiervoor zijn drie belangrijke redenen: het wets-

ontwerp beperkt de beleidsvrijheid van gemeenten, 

het is in strijd met de afspraak decentraal wat kan, 

centraal wat moet en het wetsontwerp is in strijd 

met het overheidsbrede streven naar vermindering 

van regeldruk en administratieve lasten. 

De kans dat het voorliggende wetsontwerp wet 

wordt aanvaard achten wij bijzonder klein. Zowel de 

Raad van State als Tweede en Eerste Kamer moeten 

zich nog buigen over dit wetsontwerp. 

Radar

Wat wil het kabinet?

De nieuwe toetsingsmethodiek radar treedt in 2010 

in werking. Hiervoor stelt het kabinet de norm in 

2009 vast. Hier wordt zo mogelijk op vooruitgelopen 

in de voorbereiding van projecten.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Wij vragen het kabinet deze normen te verruimen. 

Dit kan door gebruik te maken van nieuwe tech-

nologieën, eventueel in combinatie met een klein 

aantal extra nieuwe radarstations. Op dit moment 

worden op verschillende plaatsen de realisering van 

hoogbouw en windenergieprojecten belemmerd 

door verouderde radarnormen. Mogelijk kunnen 

deze projecten binnenkort alsnog doorgang vinden. 

Dit kan duurzame energie doelstellingen vergroten 

en de economie en werkgelegenheid bevorderen.

Naleving van de wetgeving voor Ruimte

Wat wil het kabinet?

Het kabinet wil de nationale ruimtelijke belangen 

behartigen door een preventieve planbeoordeling 

van nieuw vast te stellen bestemmingsplannen. Dit 

gebeurt aan de hand van een selectieve toetslijst, 

waarbij onder andere landschap, verrommeling, 

natuur, lokale milieukwaliteit en externe veiligheid 

aandacht krijgen. Het Rijk wil ongeveer tweedui-

zend plannen beoordelen, waarbij het kabinet 
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verwacht dat bij een deel daarvan interventies nodig 

zullen zijn.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is op 1 

juli 2008 in werking getreden en heeft als belang-

rijke sturingsfilosofie ‘decentraal wat kan, centraal 

wat moet’. De uitvoering van de Wro vraagt van alle 

partijen een andere wijze van handelen. Zo is de 

provinciale toets van bestemmingsplannen vervallen 

en is het interbestuurlijk toezicht tot een minimum 

beperkt. Ook moeten alle lagen van de overheid 

vooraf hun belangen helder definiëren.

Wij begrijpen dat het rijk de nationale belangen 

vroegtijdig in het bestemmingsplanproces wil 

inbrengen, zodat deze belangen voldoende wor-

den geborgd. Hiervoor is het essentieel dat het rijk 

vroegtijdig in overleg treedt met gemeenten. Dit 

overleg en de inzet van een collegiale toets zien 

wij hierbij als waardevolle instrumenten. Het is 

wenselijk dat gemeenten hiervoor het rijk in een 

vroegtijdig stadium benaderen. Echter de manier 

waarop het kabinet hier spreekt over preventieve 

planbeoordeling en toetslijst vinden wij niet gepast. 

Ook de uitgebreide lijsten van Wro-onderwerpen 

(59 onderwerpen die elkaar in aard en gebieden 

overlappen) waar de VROM inspectie in 2010 primair 

toezicht op wil uitoefenen, passen niet in de stu-

ringsfilosofie van de Wro en getuigen van wantrou-

wen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Daarbij betreffen een aantal van de aandachtspun-

ten die het kabinet noemt gemeentelijke en provin-

ciale belangen. Wij vinden het onwenselijk dat het 

rijk zich mengt in de autonomie die gemeenten op 

dit terrein hebben. Daarom vragen wij het rijk om 

de selectieve toetslijst voor de nationale belangen in 

nauw overleg met de gemeenten op te stellen. Ten 

slotte dringen wij er bij het rijk met klem op aan om 

de interventies op de bestemmingsplannen tot een 

minimum te beperken.

bedrijventerreinen

Wat wil het kabinet?

Het onderdeel van de rijksbegroting over het bedrij-

venterreinenbeleid is verdeeld over de ministeries 

van VROM en EZ. Het gezamenlijke beeld van het 

nieuwe beleid is kort gezegd dat provincies de regie 

krijgen en dat de herstructurering wordt opgepakt. 

Twee zaken vallen daarbij op. In de begroting van 

het ministerie van VROM-begroting is de volgende 

extra doelstelling beschreven: ‘Bevorderen van duur-

zaam ruimtegebruik op bedrijventerreinen op het 

gebied van energie (onder andere gebruik van rest-

warmte en warmtekoude opslag), hergebruik van 

materialen, schone en zuinige mobiliteit, en goede 

inpassing in de omgeving.’ In de begroting van het 

ministerie van EZ wordt niet gesproken over het 

team ambassadeurs dat gemeenten gaat ondersteu-

nen bij de implementatie van het nieuwe beleid. 

Wat betekent dit voor gemeenten?

Op dit moment vindt de ledenraadpleging plaats 

over het tekenen van het convenant bedrijventer-

reinen. In dat traject zijn gemeenten uitgebreid ge-

informeerd over de gevolgen van het nieuwe beleid. 

In relatie tot het convenant bedrijventerreinen is de 

nieuwe doelstelling over duurzaam ruimtegebruik 

grotendeels nieuw. Weliswaar hebben wij in eerder 

stadium aan de minister van VROM gevraagd om 

meer aandacht te besteden in het convenant aan 

deze onderwerpen, maar daar is tot op heden geen 

gehoor aan gegeven. Uiteraard zijn wij verheugd 

dat het ministerie deze onderwerpen nu wel zo ex-

pliciet benoemd. Het proces om tot ondertekening 

van het convenant te komen, is inmiddels echter 

in ver gevorderd stadium: de definitieve versie van 

het convenant is op verzoek van de minister aan de 

gemeenten en provincies voorgelegd. Het is niet 

duidelijk of het ministerie dan ook aanpassing van 

het convenant wenselijk acht dan wel op welke 

wijze zij alsnog de koppeling wil leggen tussen 

voornoemde doelstelling en het bedrijventerreinen-

beleid. Evenmin is er duidelijkheid over de financiële 

middelen, die het ministerie wil koppelen aan haar 

doelstelling. 

Nieuw in het bedrijventerreinenbeleid is de centrale 

rol die samenwerkende gemeenten gaan innemen. 

Het rijk gunt gemeenten slechts een korte periode 

om van onderop tot goede samenwerking te komen. 

Om deze ambitieuze doelstelling te halen, zijn 

afspraken gemaakt over een tweetal instrumenten: 

het oprichten van het kenniscentrum en het ter be-

schikking stellen van het team ambassadeurs. In de 

begroting wordt wel gesproken over het kenniscen-

trum, maar niet over het team ambassadeurs. Zeker 

nu het rijk het grootste deel, zo niet alle kosten van 

dit team zou gaan dragen, is het op dit moment niet 

duidelijk wat het niet opnemen in de begroting voor 

gevolgen heeft. 
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Wonen

Wat wil het kabinet?

Met de presentatie van deze rijksbegroting kijkt het 

kabinet nadrukkelijk verder dan 2010, mede met het 

oog op de recessie en de noodzakelijke ingrepen 

op de financiën van het rijk. Het kabinet signaleert 

krimp als groot maatschappelijk probleem maar 

vooralsnog komen er voor de korte en lange termijn 

geen concrete maatregelen of extra investeringen. 

Ook stelt het kabinet een nieuw arrangement van 

de rijksoverheid voor de woningcorporaties voor. 

Wat betekent dit voor gemeenten?

De door ons geconstateerde trend dat er onvoldoen-

de middelen beschikbaar zijn voor wonen wordt 

bevestigd in deze begroting. Het meerjarenperspec-

tief ontbreekt. Dat is des te nijpender omdat het 

kabinet aangeeft dat vanaf volgend jaar ook nog 

bezuinigd moet worden. Daarbij breidt de stedelijke 

problematiek zich steeds verder uit. Ook de ´new 

towns´ zijn toegevoegd aan de G27 zonder extra 

investeringen. Het gebrek aan meerjarig financieel 

perspectief wreekt zich waar het gaat over steden-

beleid, wijkaanpak, new towns, verstedelijking en 

krimp. De herstructureringsopgave neemt daarom 

alleen maar toe.

Wij roepen de minister voor WWI en zijn collega’s op 

de discussie over de herijking van het woonbeleid op 

een open en transparante manier te voeren. Wij zijn 

graag bereid daar op een constructieve wijze aan 

bij te dragen, ook omdat de instrumenten van het 

woonbeleid nadrukkelijk het gemeentelijk beleid 

betreffen.

Platteland en recreatie

Wat wil het kabinet?

Het kabinet streeft naar een duurzame leefomge-

ving met een gewaardeerd landschap, waar

het goed wonen, werken en recreëren is. Het 

kabinet streeft ook naar voldoende economische 

draagkracht om het platteland vitaal te houden. 

Onder de doelstelling van een duurzame leefom-

geving onderscheidt het kabinet drie beleidsdoelen 

met betrekking tot een ‘recreatief aantrekkelijk 

Nederland’, een ‘vitale sociale infrastructuur’ en een 

‘gewaardeerd landschap’.

Het kabinet stelt daarbij ambitieuze doelen. In 2013 

moet de tevredenheid over recreatieve voorzienin-

gen in de Randstad op hetzelfde niveau liggen als in 

de rest van Nederland. Dit geldt voor verstedelijkte 

gebieden waar tekorten aan recreatiemogelijkheden 

zijn, maar ook voor het buitengebied. Investeren in 

recreatie, toerisme en landbouw biedt bovendien 

kansen voor het platteland dat in specifieke gebie-

den te maken heeft met een krimpende bevolking.

Om het platteland aantrekkelijk te houden als plaats 

om te wonen en te werken, is het noodzakelijk dat 

er een voorzieningenniveau is dat toereikend is 

voor regionale en lokale behoeften. Het rijk houdt 

toezicht op een minimaal voorzieningenniveau op 

het platteland. 

Het kabinet is van mening dat afstemming en in-

tegratie van het beleid voor platteland, landbouw, 

ruimtelijke ordening en planologie nodig is en dat 

de primaire taak bij de provincies ligt. Het ministerie 

van LNV stimuleert het leefbare platteland door het 

faciliteren van versterking van het voorzieningen-

niveau en het (kleinschalige) ondernemerschap. In 

totaal wil men bijna 760 miljoen euro investeren in 

natuur, landschap en platteland.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Wij zijn het grotendeels eens met de analyse dat 

recreatie en toerisme kansen bieden voor platte-

landsgebieden waarin specifieke problemen op het 

gebied van leefbaarheid, krimp en achteruitgang 

van voorzieningen spelen. Daarom hebben wij begin 

september samen met VVV Nederland een symposi-

um georganiseerd als aftrap voor nadere samenwer-

king om te investeren in toerisme en recreatie. 

Het kabinet lijkt de bal daarentegen voornamelijk 

bij zichzelf en de provincies te leggen als coördi-

nerend orgaan, terwijl krimp en het leefbaarheids-

problemen voornamelijk lokaal spelen. Wij denken 

dat het daarom beter is om in lijn met het adagium 

‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ de coördi-

natie van deze onderwerpen bij lokale overheden 

neer te leggen. 

Daarnaast is het onduidelijk of de investering van 

€ 760 miljoen door het ministerie nieuw geld be-

treft, aangezien dit bedrag voor meer dan de helft 

uit vaste uitgaven bestaat. Wij vragen ons af hoeveel 

het kabinet écht wil investeren in deze belangrijke 

vraagstukken.

Agenda landschap

Wat wil het kabinet?

Het kabinet wil met de Agenda Landschap één 

duidelijk kader scheppen voor gebieden met een 

groene recreatieve functie. Door de verschillende 

gebiedscategorieën in termen van inrichting en 
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ruimtelijke bescherming beter op elkaar af te stem-

men en in samenhang met elkaar te ontwikkelen 

zullen recreatie en ruimtelijk beleid elkaar gaan 

versterken. Het kabinet wil het landschap behouden 

en de kwaliteit versterken. In 2008 is de Agenda 

Landschap door de minister van LNV aan de Tweede 

Kamer aangeboden.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Wat betreft het Agenda Landschap zijn wij blij dat 

het kabinet vaart heeft gezet achter de voorbeeld-

gebieden Amstelland, Binnenveld, Groene Woud 

en Ooijpolder. Door middel van het financieren 

van deze lokale kleinschalige projecten wordt een 

impuls gegeven aan het landschap. Tevens zijn wij 

verheugd dat de aanbevelingen van de Task Force 

Financiering Landschap worden overgenomen.

Milieu

Klimaat

Wat wil het kabinet?

Klimaat is voor het ministerie van VROM een priori-

tair dossier. De klimaatcrisis is van een andere orde 

dan welke maatschappelijke probleem tot nu toe 

met onomkeerbare mondiale effecten op de lange 

termijn zoals een stijgende zeespiegel, hoge pieken 

in het waterpeil van de rivieren, droge zomers, har-

dere stormen en een dalende en verziltende bodem.

Van het in april 2009 afgesloten aanvullende be-

leidskader voor de aanpak van de kredietcris heeft 

het kabinet 30% van de € 6 miljard aan duurzame 

investeringen toegewezen. De klimaatdoelstel-

lingen zijn onveranderd gebleven: 20% duurzame 

energie en 20% minder emissies in het jaar 2020 ten 

opzichte van 1990. Dit is uitgewerkt in het werk-

programma Schoon en Zuinig. Bij de internationale 

klimaattop in Kopenhagen in december wordt het 

reductiedoel waarschijnlijk verhoogd naar 30%. 

Deze doelen wil het kabinet halen met nationale 

maatregelen zoals ondergrondse opslag van CO2 en 

een gemiddelde energiebesparing van 2% per jaar. 

Het kabinet wil een vervroegd verbod op gloeilam-

pen van 75 Watt en hoger in 2010. Het kabinet zet 

op Europees niveau in op het instrument emissie-

handel en de normering van apparaten en auto’s, 

stimuleert gemeenten om energieprestaties op te 

nemen in prestatiecontracten met woningcorpora-

ties en op basisscholen worden energiebesparende 

maatregelen genomen.

Het kabinet voert een actief klimaatbeleid en be-

trekt daarbij alle andere ministeries en overheden 

waaronder gemeenten. Gemeenten die reeds een 

aanvraag hebben gedaan en toegekend, krijgen met 

intergratie-uitkeringen via de gemeentefondsuitke-

ringen een subsidie voor de uitvoering van lokaal 

klimaatbeleid via de zogeheten subsidie Stimulering 

van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). Nog dit jaar 

wordt gestart met een monitoring van de lokale 

klimaatmaatregelen ten behoeve van het werkpro-

gramma Schoon en Zuinig. Het kabinet zal in 2010 

de voortgang van het klimaatbeleid evalueren en 

nieuwe voorstellen doen om de doelen alsnog te 

halen in 2020. 

Wat betekent dit voor gemeenten?

De klimaatdoelen zijn zonder meer zéér ambitieus 

te noemen. Het Kyotoprotocol schrijft een 6% re-

ductie voor in 2012. Dat doel wordt gehaald, mede 

‘dankzij’ de economische crisis. De emissiereductie 

van 20% in 2020 wordt volgens het Planbureau van 

de Leefomgeving niet gehaald met de huidige inzet. 

Wij verwachten daarom dat in 2010 nieuwe voorstel-

len worden gedaan.

Monitoring van de landelijke klimaatdoelen is erg 

omslachtig en vergt tijd en inzet van gemeenten. 

Wij willen dat gemeenten ook inzicht krijgen of zij 

hun lokale klimaatdoelen behalen met hun inzet. 

Wij voeren intussen het afgesloten Klimaatakkoord 

uit van eind 2007. Dit resulteert in landelijke con-

gressen, de website www.duurzameoverheden.nl en 

als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen 

starten we in het najaar een raadsledencampagne 

en organiseren we een Klimaatdebat met de woord-

voerders van de Tweede Kamer op 7 december.

Voor het thema klimaat is niet meer geld vrijge-

maakt dan afgelopen jaar al is toegezegd. De 

SLOK subsidie is voor gemeenten van groot belang. 

Ongeveer 320 gemeenten hebben een aanvraag 

ingediend, aanvragen van 250 gemeenten zijn 

gehonoreerd. De subsidie is daarmee uitgeput. Wij 

pleiten voor een duurzame voorzetting van deze 

subsidie om gemeentelijk klimaatbeleid te kunnen 

blijven continueren. De uitfasering van gloeilampen 

zal voor gemeenten en de openbare gebouwen die 

zij beheren tot gevolg hebben dat lampen en mo-

gelijk armaturen vervangen moeten worden. Deze 

investering verdient zich weer terug in een lagere 

energierekening. De prestatiecontracten met cor-

poraties blijven vijwillig, wij willen dat gemeenten 

instrumenten krijgen om corporaties hun bestaande 

woningvoorraad ewnergiezuiniger te maken.
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Klimaatadaptatie 

Wat wil het kabinet?

Het stimuleringsprogramma ‘Maak ruimte voor 

klimaat’ heeft de kennisoverdracht naar andere 

overheden georganiseerd in samenwerking met de 

stichting Kennis voor Klimaat. Het uitvoeringspro-

gramma Alliantie R2040 Klimaatbestendige Stad 

(met 4 grote steden) is in uitvoering.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Kennisoverdracht naar andere overheden is een 

goede zaak. Dit moet echter niet beperkt blijven tot 

de 4 grote steden. Het betreft de klimaatbestendige 

inrichting van Nederland. Alle gemeenten zijn hier 

direct bij betrokken!Veel gemeenten zijn al ver ge-

vorderd met de ruimtelijke aanpassing aan klimaat-

verandering. Dordrecht, Tilburg, Almere, Apeldoorn, 

Zwolle, Kampen, Groningen, Breda zijn hiervan 

goede voorbeelden. Deze en alle andere gemeenten 

hebben behoefte aan specifieke kennis.

Wij bepleiten daarom een brede toegankelijkheid 

en verspreiding van kennis op het gebied van kli-

maatadaptatie.

Windenergie

Wat wil het kabinet?

Het kabinet streeft naar een extra 2000 MW aan 

opgewekte energie door windturbines, bovenop de 

2000 MW die er al staat. Daarbij wil ze dat er meer 

draagvlak ontstaat bij de burger. Aanpassingen 

op tegenwerkende regelgeving van radar, externe 

veiligheid en geluid die windenergieprojecten ver-

tragen of tegenhouden wordt doorgevoerd. Met de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) 

wil het kabinet de procedures versnellen. Tot slot 

wil het kabinet met inzet van de CHW provincies 

dwingen een provinciaal inpassingsplan op te stellen 

en daarbij gemeenten buiten spel zetten. Voor grote 

projecten met meer dan 100 MW zal de Rijkscoör-

dinatieregeling aangewend worden. In 2010 zal 

een aparte AMvB windturbines worden opgesteld 

en een ruimtelijk langetermijnvisie met de VNG 

afgesproken.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Wij steunen de realisatie van windparken om een 

duurzame opwekking van energie te bevorderen. De 

realisatie van windturbines is in veel gemeenten een 

gevoelige materie omdat bewoners rondom de tur-

bines bezorgd zijn over de waarde van hun huizen 

en de ontwikkeling van het open gebied. Het draag-

vlak onder burgers kan niet worden afgedwongen 

door gemeenten te passeren en windparken op te 

leggen door provincies en rijk. 

Geluid

Wat wil het kabinet?

Voor vermindering van geluidsoverlast zet het kabi-

net in op bronbeleid. Waar bronbeleid onvoldoende 

soelaas biedt worden ander instrumenten ingezet, 

waaronder wetgeving en subsidies. In 2009 wil het 

kabinet de aanpassing van de Wet Geluidhinder 

afronden, zodat deze per 1 januari 2010 in werking 

treedt. Met dit wetsvoorstel wordt de normstelling 

voor rijksinfrastructuur vereenvoudigd en worden 

geluidsproductieplafonds (maximum toegestane 

waarden van geluid) ingevoerd. Tevens wil het ka-

binet in 2010 starten met een innovatie programma 

geluid stedelijk gebied. 

Wat betekent dit voor gemeenten?

De uitvoering van urgente saneringen langs 

rijkswegen door gemeenten, provincies en andere 

betrokken organisaties wordt voortgezet. Het Rijk 

stelt hiervoor, evenals voorgaande jaren, middelen 

beschikbaar via het Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing (ISV). Door de saneringen en (bron)

maatregelen verbetert het lokale woon- en leef-

klimaat. De wijziging van de Wet Geluidhinder zal 

gevolgen hebben voor de gemeentelijke uitvoe-

ringspraktijk. Zo kunnen de invoering van de 

geluidsproductieplafonds en de nieuwe normstelling 

voor rijksinfrastructuur grote gevolgen hebben voor 

de ruimte voor woningbouw langs rijksinfrastruc-

tuur. Voor gemeentelijke saneringssituaties is een 

apart wetsvoorstel in voorbereiding. Wij zetten het 

overleg met het ministerie van VROM voort over de 

gevolgen van de wijzigingen, het nieuwe wetsvoor-

stel en de gevolgen die dat heeft voor de gemeente-

lijke infrastructuur, inclusief de financiering daarvan.

luchtkwaliteit

Wat wil het kabinet?

In 2010 worden in Europees verband emissiepla-

fonds voor zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak 

en vluchtige organische stoffen vastgesteld. Deze 

plafonds bepalen de maximale uitstoot va de stof-

fen die in 2020 is toegestaan. Na de vaststelling in 

Europees verband zal implementatie plaatsvinden in 

de Nederlandse wet- en regelgeving. Verder zal in 
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september 2010 de eerste monitor van het nationaal 

samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit gereed 

zijn. Deze monitor zal een eerste indicatie geven 

of uiterlijk medio 2011 de norm voor fijn stof en 

uiterlijk 1 januari 2015 de norm voor stikstofdioxide 

wordt voldaan.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De wijziging van de emissieplafonds kan leiden tot 

een verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland 

en in de ons omliggende landen. De gevolgen voor 

de gemeentelijke vergunningverlening zijn op dit 

moment niet duidelijk. De Raad van State heeft pre-

judiciële vragen gesteld aan het Europese Hof over 

de relatie tussen de afgesproken emissieplafonds 

en individuele vergunningen. Naar verwachting zal 

het Hof medio 2010 hierover een uitspraak doen. 

Wij zetten het overleg met het ministerie van VROM 

voort over de mogelijke gevolgen van deze uit-

spraak voor de gemeentelijke vergunningverlening.

Afval (duurzaam produceren)

Wat wil het kabinet?

In het Belastingplan kondigt het kabinet aan dat 

de belasting op milieugrondslag wordt aangepast 

om het afgraven van oude stortplaatsen niet meer 

fiscaal te frustreren. De wijziging heeft tot gevolg 

dat voortaan het lage Wbm-tarief (Wet belastingen 

op milieugrondslag) van toepassing zal zijn voor 

afvalstoffen die uit oude stortplaatsen komen. Ge-

lijktijdig verhoogt het kabinet zowel het lage als het 

hoge Wbm-tarief.

In 2010 vindt een evaluatie plaats van het het Besluit 

Verpakkingen en Papier en Karton. De Wet Milieu-

beheer en het Landelijk Afvalbeheersplan 2 (LAP2) 

wordt aangepast als gevolg van de implementatie 

van de Kaderrichtlijn Afval. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Wij steunen het voornemen van het kabinet om het 

afgraven van oude stortplaatsen niet meer fiscaal te 

frustreren. Herontwikkeling van oude stortplaatsen 

(circa 4.000 in Nederland) is wenselijk vanuit het 

oogpunt van risicobeheersing (milieu, gezondheid) 

en/of ruimtelijke ordening (ruimtegebrek, natuur-

landschap). Wij steunen echter niet de verhoging 

van het lage Wbm tarief, omdat dit juist de sanering 

belemmert.

In voorbereiding op de evaluatie van het besluit 

Verpakkingen en Papier en Karton en andere ont-

wikkelingen op het gebied van producentenverant-

woordelijkheid gaan wij toetsingskaders formuleren 

waaraan systemen voor producentenverantwoorde-

lijkheid moeten voldoen. Daarnaast richten wij ons 

op evaluatie van het besluit. 

Wij zijn nauw betrokken bij de implementatie van 

de Kaderrichtlijn Afval zodat die op een juiste wijze 

geïmplementeerd wordt zonder een Nederlandse 

aanscherping. De VNG zal inzetten op betrokken-

heid van de gemeenten bij het ketenbeleid en de 

ontwikkeling van een goed wettelijk instrumenta-

rium.

duurzaam inkopen 

Wat wil het kabinet?

De overheid wil uiterlijk in 2010 duurzaamheid 

als zwaarwegend criterium meenemen in al haar 

aankopen. Gemeenten gaan voor 75% duurzaam 

inkopen in 2010 en 100% in 2015. Daarnaast wil het 

kabinet duurzame consumptie en productie stimule-

ren. Het rijk levert hier een bijdrage aan samen met 

andere overheden door duurzaam in te kopen. Het 

kabinet wil ook sociale criteria laten meewegen in 

aanbestedingsbeleid voor duurzaam inkopen en zich 

inzetten voor de ontwikkeling van Europese criteria 

voor duurzaam inkopen.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De totstandkoming van de sociale criteria laat lang 

op zich wachten. Gemeenten kunnen deze criteria 

goed gebruiken, zodat naast milieuaspecten ook 

rekening gehouden kan worden met sociale aspec-

ten binnen duurzaam inkopen. Bij de ontwikkeling 

van Europese criteria is het van belang dat deze niet 

botsen met de Nederlandse criteria, zodat gemeen-

ten weer met andere duurzaamheidseisen te maken 

krijgen. Afstemming is hier van groot belang.

externe veiligheid

Wat wil het Kabinet?

Het rijk richt zich op een veilige leefomgeving door 

het beheersen van risico’s van o.a. gevaarlijke stof-

fen en straling. Het rijk doet dit door middel van vei-

ligheids- en risicobeleid ter bescherming van onaan-

vaardbaar geachte gezondheids- en milieurisico’s. De 

doelstelling is dat alle burgers in Nederland in hun 

woonomgeving over een minimum beschermings-

niveau beschikken tegen externe veiligheidsrisico’s. 

De intentie is dat alle niet-aanvaardbare risicovolle 

situaties uiterlijk in 2010 opgelost zijn. Voor buislei-
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dingen en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

geldt als einddatum 2012, omdat het beleid daarvan 

nog in ontwikkeling is. Daarnaast wordt ingezet 

op het voorkomen van nieuwe niet-aanvaardbare 

risicovolle situaties in de toekomst.

Het risicobeleid omvat nieuwe regelgeving op het 

gebied van externe veiligheid zoals: Besluit externe 

veiligheid buisleidingen (Bevb) en Besluit transport-

routes externe veiligheid (Btev). In 2010 zullen het 

Bevb en Btev in werking treden. Daarnaast worden 

in 2010 de ontwerpen voor de Basisnetten voor het 

vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het 

water en het spoor geïmplementeerd. 

De ministeries V&W en VROM trekken dit jaar ruim 

37 miljoen euro uit voor externe veiligheid. Hiervan 

zal 20 miljoen euro uitgekeerd worden door middel 

van Programmafinanciering externe veiligheid 2006-

2010. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld voor het 

externe veiligheidsbeleid door andere overheden. 

Het restant van 17 miljoen euro zal o.a. gebruikt 

worden voor de sanering van risicovolle bedrijven en 

het verbeteren van de veiligheid van het vervoer van 

gevaarlijke stoffen.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt risico’s 

met zich mee. Deze risico’s worden vertaald in 

risicoafstanden (zoneringen), waarmee een mini-

maal veiligheidsniveau wordt gecreëerd. Dit kan 

gevolgen hebben voor bestaande en geprojecteerde 

bebouwing binnen gemeenten. Wij zijn betrok-

ken bij beleidsontwikkelingen en voeren intensief 

overleg met de betrokken ministeries, de samen-

werkende provincies en het bedrijfsleven. Een groot 

aantal knelpunten (overschrijding van de wettelijke 

grenswaarde voor het plaatsgebonden risico) moet 

worden weggenomen, behoudens een bewust geac-

cepteerde restcategorie. Het ministerie van Verkeer 

en Waterstaat voert bilaterale gesprekken met alle 

gemeenten die met onoplosbare risicosituaties te 

maken hebben langs vooral spoorwegen.
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Mobiliteit

Wat wil het kabinet?

Het kabinet wil in 2010 extra investeren in infra-

structuur en innovatie om ons land klaar te maken-

voor een krachtig herstel van de economie zodra de 

wereldhandel weer opleeft. Met gerichte investe-

ringen wil het kabinet de kansen op spoedig herstel 

van de economie vergroten. Uitgangspunt daarbij 

is dat economische groei een duurzame grondslag 

heeft. Een voorsprong in duurzaamheid levert ook 

extra economische kansen op.

In het Aanvullend Beleidsakkoord is 543 miljoen 

euro beschikbaar gesteld, waarvan 175 miljoen euro 

voor extra werkzaamheden en 368 miljoen voor het 

versneld uitvoeren van projecten. Om een spoedig 

herstel te bevorderen, haalt VenW onderhouds-

werkzaamheden aan bruggen, wegen, vaarwegen, 

sluizen en binnenhavens naar voren. Middelen voor 

versterking van de kust worden versneld ingezet en 

er komt extra geld beschikbaar voor watertechno-

logie. Voor de uitvoering van het plan van aanpak 

gericht op de grootschalige introductie van elek-

trische auto’s in Nederland komt 65 miljoen euro 

beschikbaar. Ongeveer vijftig projecten om het 

openbaar vervoer in de regio te versterken, worden 

versneld uitgevoerd. Bij vijfendertig daarvan start de 

uitvoering in 2010. Hiertoe hebben rijk en regio’s in 

totaal 1 miljard euro beschikbaar gesteld.

Een dynamisch herstel in Nederland is afhankelijk 

van méér dan investeringen alleen. Daarnaast is ook 

daadkracht nodig in het nemen van besluiten en het 

realiseren van projecten. Belangrijk in dit verband 

zijn de Crisis en Herstel Wet (CHW), de herziening 

van de Tracéwet en de actualisering van het Meer-

jarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport 

(MIRT)-spelregelkader, waarmee de komende jaren 

de doorlooptijd van projecten aanzienlijk wordt 

bekort. Tegelijkertijd wordt de planperiode voor het 

Infrastructuurfonds verlengd van 2020 naar 2028.

In 2010 wil het kabinet de volgende stappen zetten 

op weg naar de invoering van de kilometerprijs. 

Niet het bezit, maar het gebruik van de auto moet 

worden belast. De Wet kilometerprijs wordt binnen-

kort naar de Tweede Kamer gestuurd. In 2010 doen 

25.000 autogebruikers mee aan verschillende projec-

ten om ervaringen op te doen met de mogelijkhe-

den van satelliettechniek in de auto en gedragsprik-

kels om bewuster gebruik te maken van de auto.

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Wij onderschrijven de doelstellingen van het kabi-

net, omdat het voor de economische ontwikkeling 

van ons land van groot belang is dat de infrastruc-

tuur op nationaal, regionaal én lokaal niveau op 

orde is. Ook gemeenten zullen hieraan een steentje 

moeten bijdragen. Investeringen in innovatie, zoals 

elektrisch vervoer, achten wij van groot belang, juist 

ook voor de leefbaarheid in vooral de stedelijke 

gebieden. In aanvulling op de forse impuls voor het 

spoorvervoer van vorig jaar (4,5 miljard euro voor 

het Programma Hoogfrequent Spoor) is er nu ook 

1 miljard euro beschikbaar om het lokaal en regi-

onaal openbaar vervoer te verbeteren. Hiermee 

wordt het mogelijk om de verschillende vormen van 

openbaar vervoer beter op elkaar te laten aansluiten 

en als één integraal systeem (deur-tot-deur) te laten 

functioneren. Van belang hierbij is tevens dat er 

ook geld beschikbaar komt voor het realiseren van 

20.000 extra plaatsen en het vervangen van 10.000 

bestaande plaatsen in fietsenstallingen bij stations.

Ook wij menen dat de besluitvorming over infra-

structuurprojecten moet worden versneld. De lijn die 

is ingezet met de Commissie Elverding steunen wij, 

echter onder de voorwaarde dat gemeenten in het 

voortraject nauw worden betrokken bij de besluit-

vorming over projecten en hun belangen kunnen 

inbrengen. 

Wij steunen het kabinet bij een snelle invoering van 

de kilometerprijs gedifferentieerd naar tijd, plaats 

en milieukenmerk van de auto. Ook steunen wij de 

mogelijkheid om te differentiëren in parkeertarie-

ven naar milieukenmerken. Voor gemeenten is deze 

tariefdifferentiatie van essentieel belang, omdat 

met een spitstarief de bereikbaarheid en ook de 

leefbaarheid van de stedelijke gebieden bij uitstek 

kan worden verbeterd. De inzet van een spitstarief is 

regionaal maatwerk, waarbij overheden met elkaar 

moeten bepalen op welke delen van het – hoofd- 

en onderliggend – wegennet dit moet worden 

toegepast. Ongewenst sluipverkeer op het lokale 

en regionale wegennet moet worden voorkomen. 

Vi Verkeer en Waterstaat
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Gelijktijdig moet worden ingezet op flankerend 

beleid, waaronder extra openbaar vervoer, fiets en 

transferia en/of P&R-terreinen aan de randen van de 

steden.

Water

Wat wil het kabinet?

In het belang van een veilig en welvarend Ne-

derland, voor nu en voor later wil het kabinet 

investeren in een duurzaam en klimaatbestendig 

waterbeheer. Met het vaststellen van het Natio-

naal Waterplan later dit jaar, het opstellen van de 

Deltawet en de uitwerking van het deltaprogramma 

worden hierbij het komend jaar de eerste stappen 

gezet.

Om de economie te stimuleren heeft het kabinet 

voor de periode tot 2010 € 130 miljoen vrijgemaakt 

voor versnelde kustversterking door middel van 

zandsuppleties. De komende vijf jaar wordt onder-

zoek gedaan naar de zoetwatervoorziening. In 2015 

wordt een besluit genomen over een mogelijke 

peilverhoging van het IJsselmeer.

Om de milieukwaliteit van bodem en water te waar-

borgen zal het rijk landelijke regels uitwerken voor 

het toepassen van de zware metalen koper, lood en 

zink in de gebouwde omgeving.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Bij het Deltaprogramma hebben wij de overtuiging 

dat het uitwerken van het Deltaprogramma in de 

verschillende deelgebieden alleen succesvol kan zijn, 

als de inbreng van de kennis en kunde van de lokale 

overheden optimaal wordt benut. In dat kader zul-

len er in verschillende deelgebieden gemeentebe-

stuurders actief zijn in regionale stuurgroepen die 

samen met het rijk besluiten over de invulling van 

het deltaprogramma.

Voor de kustgemeenten is het van belang dat de 

zogenaamde ‘zwakke schakels’ snel worden gedicht 

en dat het veiligheidsniveau door het rijk wordt ge-

garandeerd. In dat kader is het positief dat er extra 

geld beschikbaar komt voor zandsuppletie. Voor 

de gemeenten om het IJsselmeer is het van groot 

belang dat er een zorgvuldige afweging plaats vindt 

over het nut en de noodzaak van het IJsselmeer als 

zoetwaterbekken. Het is daarom positief dat het Rijk 

de tijd neemt om de zoetwatervoorziening te onder-

zoeken en hierbij ook naar alternatieve oplossingen 

te kijken. De eendimensionale focus op een peilstij-

ging van het IJsselmeer is verlaten en het vraagstuk 

wordt in een brede context bestudeerd.

Het kabinet heeft ervoor gekozen geen extra geld 

specifiek bestemd voor water toe te voegen aan 

het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieu-

wing (ISV). Daar was in het ontwerp Nationaal 

Waterplan nog sprake van. Wij vinden dat uiterst 

teleurstellend. Water als onderdeel van het ISV kan 

een belangrijke impuls zijn voor het realiseren van 

de wateropgave en het verbeteren van de fysieke 

leefomgeving. 

Na veel signalen uit de gemeentelijke- en water-

schapspraktijk heeft het kabinet besloten landelijke 

regels uit te werken voor het toepassen van een 

aantal zware metalen in de gebouwde omgeving. 

Dat zien wij als een positieve ontwikkeling. Gemeen-

ten hebben tot op heden geen instrumenten om het 

toepassen van deze materialen te voorkomen en dat 

blijkt in de praktijk een belemmering te zijn bij het 

werken aan een betere bodem- en waterkwaliteit. 

In de rijksbegroting ontbreekt een integrale bena-

dering van de vier hoofdonderwerpen binnen het 

waterbeheer: waterveiligheid (overstroming vanuit 

zee en rivieren), wateroverlast en watertekort (wa-

ter-op-straat, droogte), waterkwaliteit (zwemwater, 

ecologie) en waterketen (drinkwater-afvalwater). In 

de begroting ontbreekt een goede afstemming van 

tussen de verschillende deelonderwerpen en tussen 

het waterbeleid met ruimtelijke ordening. Zorgvul-

dige afwegingen binnen het waterbeleid kunnen 

alleen worden gemaakt als vooraf de consequenties 

voor de ruimtelijke ordening duidelijk zijn. Natuur- 

en landschappelijke waarden moeten een grote rol 

spelen bij het uitvoeren van waterveiligheidsmaatre-

gelen. Alleen op die manier kan Nederland veilig én 

aantrekkelijk blijven. 
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Vii sociale zaken en 
Werkgelegenheid

dat er op de lange termijn 20% minder wordt uitge-

geven. Deze moeten volgende zomer klaar zijn.

De gemeentelijke budgetten blijven in deze voor-

stellen niet buiten schot.

jeugdwerkloosheid

Wat wil het kabinet?

Het kabinet heeft dit voorjaar € 250 miljoen beschik-

baar gesteld voor de bestrijding van jeugdwerkloos-

heid. Het ministerie van SZW stelt daarvan tot 2011 

in totaal € 153 miljoen beschikbaar voor 30 regio-

nale plannen van aanpak. Deze komen onder leiding 

van wethouders tot stand. Er is ook geld beschikbaar 

voor kwetsbare jongeren en acties in het onder-

wijs. Met sociale partners is in het Sociaal Akkoord 

afgesproken dat werkgevers dit najaar stageplekken 

beschikbaar stellen voor jongeren die niet zelfstan-

dig een plek op de arbeidsmarkt weten te vinden. In 

het Europees Sociaal Fonds (ESF) is onlangs nog eens 

€75 miljoen beschikbaar gekomen voor acties van 

gemeenten en sociale partners om jeugdwerkloos-

heid te bestrijden.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Het extra geld is een welkome stimulans om in de 

regio tot actie over te gaan. Wij vinden het zeer po-

sitief dat het kabinet de gemeenten het vertrouwen 

geeft het initiatief te nemen bij het opstellen van 

actieplannen in de regio. Dit natuurlijk in samenwer-

king met andere betrokken partijen. 

Gemeenten moeten het de komende tijd wel ‘waar-

maken’. Dat kunnen gemeenten niet zonder hulp, 

bijvoorbeeld van werkgevers. In 30 grote arbeids-

marktregio’s zijn al plannen gemaakt en ook op 

kleinschaliger – lokaal niveau – wordt aan initiatie-

ven gewerkt. Een aantal grote sectoren is bereid de 

komende tijd te investeren in leerwerkplekken voor 

jongeren. Het is zaak om alle beschikbare middelen 

waar mogelijk gezamenlijk in te zetten. 

De omvang van de jeugdwerkloosheid is een zeer 

onzekere factor, en gekeken moet worden of de 

middelen op termijn wel voldoende zijn. Vooral 

omdat er met de invoering van de wet WIJ minder 

budget beschikbaar is voor gemeenten. De gemeen-

ten krijgen wel de taak om alle jongeren tot 27 jaar 

Crisismaatregelen

Wat wil het kabinet?

Het kabinet zet het komende jaar in op het steu-

nen van werknemers bij het vinden van een nieuwe 

baan en het voorkomen dat werkgevers overhaast 

afscheid moeten nemen van werknemers die nodig 

zijn voor het herstel. Er zijn middelen vrijgemaakt 

voor onder andere bestrijding van de jeugdwerk-

loosheid, deeltijd- WW, omscholingsbonus en mobi-

liteitscentra. Ook voor schuldhulpverlening worden 

extra middelen ingezet.

Daarnaast wordt de uitvoering van de beleidsagen-

da voor de lange termijn ontwikkelingen doorgezet, 

zoals onder andere is opgenomen in de participatie-

agenda van het bestuursakkoord en de Participatie-

top 2007. Daarbij gaat het om het verhogen van ar-

beidsparticipatie, het bevorderen van inzetbaarheid 

en arbeidsmarktflexibiliteit. De koopkracht ontwik-

kelt zich in 2009 en 2010 nog gunstig en het kabinet 

ziet geen aanleiding tot koopkrachtreparatie. 

Overigens is het handhaven van de nominale nullijn 

bij nieuwe cao afspraken om ook de loonkosten te 

matigen een essentieel onderdeel van het pakket. 

Uitvoeringstegenvallers (WAO, AOW, e.d.) moeten 

door het ministerie van Sociale Zaken Zorg en Wel-

zijn op de eigen begroting worden opgevangen. Het 

kabinet kiest ervoor deze te dekken met ingrepen 

op regelingen die tot een bovenmatig gebruik heb-

ben geleid, de bevordering van arbeidsparticipatie 

of een selectievere inzet van re-integratie beogen.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Voor de korte termijn houdt het kabinet zich aan de 

afspraken van het bestuursakkoord en het Aanvul-

lend bestuursakkoord van dit voorjaar. Gemeenten 

delen beperkt in de bezuinigingen en leveren con-

creet in op reserveringen van het participatiebudget. 

Wel komt er geld voor de bestrijding van jeugdwerk-

loosheid. Instrumenten als deeltijd-WW e.d. hebben 

als positief bijeffect dat instroom in de Wet werk en 

bijstand (WWB) en het gebruik van andere gemeen-

telijke voorzieningen (voorlopig) wordt uitgesteld. 

Op het terrein van sociale zaken en werkgelegen-

heid worden door twee ambtelijke werkgroepen 

voorstellen ontwikkeld die ervoor moeten zorgen 
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trekt het kabinet dan ook nog eens 130 miljoen euro 

extra uit. Dit moet de mogelijkheden van met name 

gemeenten vergroten om problematische schulden 

te voorkomen dan wel op te lossen. Het gaat in to-

taal om € 30 miljoen in 2009, € 50 miljoen in 2010 en 

€ 50 miljoen in 2011. Voor gemeenten komt in 2009 

€ 27.5 miljoen euro beschikbaar via een specifieke 

uitkering.  In de week van 21 september wordt de 

verdeling voor gemeenten bekend gemaakt via het 

Gemeenteloket op www.minszw.nl. In een aparte 

ledenbrief over schuldhulpverlening besteden wij 

daar op korte termijn meer aandacht aan. De ove-

rige € 2.5 miljoen voor 2009 wordt via de Werkplei-

nen ter beschikking gesteld aan UWV voor preven-

tiemaatregelen. Naast de € 130 komt nog eens 

€ 4 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het 

amendement Spekman. Dit moet integrale schuld-

hulpverlening op wijk- en buurtniveau versterken. 

Wij zijn geen voorstander van specifieke uitkeringen 

en vinden dat de verantwoordingslasten zo beperkt 

mogelijk moet blijven. Naast het beschikbaar stellen 

van extra, tijdelijke financiële middelen bereidt het 

kabinet het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulp-

verlening voor. 

 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Met de tijdelijke, extra financiële middelen van 

€ 130 miljoen voor de jaren 2009, 2010 en 2011 

kunnen gemeenten hun expertise verder uitbreiden. 

Ook kan zo de extra toeloop worden opvangen, 

wachttijden worden verkort en het percentage suc-

cesvolle minnelijke trajecten worden verhoogd.

In het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpver-

lening – dat SZW voornemens dit najaar naar het 

parlement wil sturen – krijgen gemeenten de regie. 

Ook hebben ze dan een zorgplicht als het gaat om 

de aanpak van problematische schulden. Onderdeel 

van het wetgevingstraject is een onderzoek om 

een inschatting te kunnen maken van de financiële 

gevolgen voor gemeenten van deze wet.

Participatiebudget

Wat wil het kabinet?

Het participatiebudget (P-budget) bestaat uit drie 

onderdelen: de gelden voor re-integratie, het 

zogenaamde W-deel, de middelen voor inburge-

ring en die voor volwasseneneducatie. Voor het 

re-integratiedeel geldt een ombuigingstaakstelling. 

Het kabinet verdedigt deze korting door te wijzen 

op de budgettaire problemen van het kabinet en de 

wens van het kabinet om de middelen selectiever 

die niet werken of leren, desgevraagd binnen twee 

maanden een werkleeraanbod te doen.

Arbeidsparticipatie / Wet sociale 
werkvoorziening (WsW)

Wat wil het kabinet? 

Het kabinet constateert dat er op termijn een groei-

end arbeidstekort is als gevolg van een krimpende 

beroepsbevolking. Het kabinet wil de arbeidspar-

ticipatie bevorderen en het functioneren van de 

arbeidsmarkt verbeteren. Het heeft daarbij extra 

aandacht voor de arbeidsmarktpositie van vrouwen, 

bepaalde groepen jongeren, ouderen die hun baan 

verliezen en mensen met een arbeidsbelemmering. 

Het kabinet ondersteunt de hoofdlijnen van het 

advies van de commissie de Vries. Die adviseert een 

fundamentele herbezinning van de WSW. Voordat 

het advies wordt uitgewerkt wil het kabinet de mo-

gelijke effecten ervan in een aantal proefprojecten 

in de praktijk gaan testen. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Wij onderschrijven de noodzaak van de arbeids-

participatie van kwetsbare groepen. Gepleit wordt 

voor een voortvarende aanpak van de uitvoering 

van de pilots, naar aanleiding van het rapport van 

de commissie de Vries. Wij vinden een integrale 

benadering van de onderkant van de arbeidsmarkt 

– via een maatwerkgerichte aanpak – noodzakelijk. 

Het rapport van de commissie de Vries is een prima 

aanknopingspunt om dit verder uit te werken. Wij 

vinden verder dat de oplopende werkloosheid en de 

grote aandacht voor jeugdwerkloosheid en de groep 

die met ontslag wordt bedreigd, niet tot gevolg mag 

hebben dat de inzet en aandacht voor arbeidsge-

handicapten op de achtergrond raakt. 

schuldhulpverlening

Wat wil het kabinet?

In het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten is 

de ambitie uitgesproken om het aantal huishoudens 

met problematische schulden terug te dringen. SZW 

geeft aan te streven naar een halvering van het aan-

tal gezinnen in 2011. Om deze ambitie waar 

te maken heeft het kabinet voor deze periode 

€ 355 miljoen extra uitgetrokken. Dit geld is 

bestemd voor armoedebestrijding en schuldhulp-

verlening. De economische crisis en de oplopende 

werkloosheid zorgen echter voor een verhoogd ri-

sico op problematische schulden. De komende jaren 
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uitvoeringskosten Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen 
(suWi keten)

Wat wil het kabinet?

De vergoeding van uitvoeringskosten voor Uitvoe-

ringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) ne-

men toe. Met hoeveel precies wordt niet duidelijk, 

omdat er ook weer een zekere korting plaatsvindt. 

De uitvoeringskosten voor gemeenten lopen via het 

gemeentefonds. Vanuit de SZW-begroting worden 

geen middelen aan dat fonds toegevoegd. Integen-

deel. Er loopt nog een uitname uit het gemeente-

fonds vanwege door het kabinet verwachte effici-

ency maatregelen. Dit als gevolg van de fusie tussen 

UWV en het Centrum werk en inkomen (CWI). Het 

gaat om € 63 miljoen tot 2012. 

 

Wat betekent dit voor gemeenten?

Zowel UWV als gemeenten hebben voldoende 

middelen nodig om hun wettelijke taken goed te 

kunnen uitvoeren. De fusie tussen UWV en CWI 

heeft tot nu toe voor gemeenten op het werkplein 

niet genoeg efficiency opgeleverd om met minder 

menskracht toe te kunnen. Daar komt een toeloop 

van klanten door de crisis nog eens bij. Dit leidt bij 

gemeenten tot lastige keuzes. Wij willen voorko-

men dat gemeenten als enige ombuigingen moeten 

realiseren. 

effectiviteit Re-integratie

Wat wil het kabinet?

Het kabinet past een korting toe op de re-integratie-

budgetten van gemeenten en het UWV. Dit is nodig 

om de kosten te beperken en het streven naar een 

selectievere inzet van de middelen. Het gevolg is een 

afroming van niet bestede middelen via aanpassing 

van de reseveringsregeling van het participatiebud-

get.

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Er zijn het afgelopen jaar afspraken gemaakt tus-

sen de bewindspersonen van SZW en de VNG om 

de effectiviteit van re-integratie te verbeteren. Het 

debat tussen kabinet en de Kamer lijkt zich nu toe 

te spitsen op de vraag of de middelen wel worden 

ingezet voor die groepen die het nodig hebben. Het 

kabinet steunt gemeenten in hun blijvende inzet op 

participatie, maar neemt al wel een voorschot op de 

nog te realiseren verbeteringen van de re-integratie 

door te bezuinigen op het W-deel. Wij wijzen er op 

in te zetten. De taakstelling bedraagt € 75 miljoen 

in 2010 en € 120 miljoen in 2011. Dit wordt inge-

vuld door een verlaging van het maximale percen-

tage dat gemeenten naar een volgend jaar mogen 

meenemen van 60% naar 25%. De wet zal daarop 

worden aangepast. Vanaf 2012 wordt 5% gekort op 

het budget.

De middelen voor inburgering blijven op hetzelfde 

niveau. Wel verwacht het kabinet over de periode 

2007-2009 € 150 miljoen te kunnen terugvorderen 

over niet gerealiseerde inburgeringstrajecten. Dit 

geld zal deels worden ingezet om knelpunten in de 

uitvoering weg te nemen. Het kabinet geeft niet 

aan voor welk bedrag en voor welke knelpunten.

De bijdrage vanuit educatiemiddelen wordt vanaf 

1-1-2011 met € 35 miljoen verlaagd. Vanwege 

de impact van deze bezuiniging op de Regionale 

opleidingscentra (ROC) heeft het kabinet besloten 

de introductie van marktwerking uit te stellen en 

de oormerking van de educatiemiddelen binnen het 

P-budget met drie jaar uit te stellen.

 

Wat betekent dit voor gemeenten?

Door deze maatregelen komt het p-budget onder 

druk te staan, terwijl anticyclisch beleid meer voor 

de hand zou liggen. Juist nu hebben gemeenten 

voldoende financiële middelen nodig om de gevol-

gen van de crisis op te vangen en mensen zo goed 

mogelijk voor te bereiden op de periode daarna. 

Verwacht wordt dat dan de tekorten op de arbeids-

markt snel toenemen. Omdat de afgelopen jaren 

grote bedragen via de meeneemregeling beschik-

baar waren, is het wel begrijpelijk dat het kabinet in 

deze lastige periode tot een zekere afroming komt. 

De afspraken uit het bestuursakkoord blijven daar-

mee overeind. Maar de gevolgen voor burgers die 

van een uitkering afhankelijk zijn zullen voelbaar 

worden. 

De maatregelen voor volwassenenonderwijs zijn 

voor gemeenten moeilijk te verwerken. Het budget 

neemt vanaf 2010 al met € 50 miljoen af. Daar komt 

vanaf 2011 nog eens een korting van € 35 miljoen 

bij. Daardoor blijft er voor dit deelthema binnen het 

participatiebudget een relatief klein budget over. 

Dat kan niet anders dan tot pijnlijke keuzes leiden. 

Verwacht wordt dat gemeenten ook problemen krij-

gen met de handhaving van verplichte winkelnering. 

Vooral in lopende aanbestedingstrajecten zullen 

problemen ontstaan. 
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Het kabinet ziet een besparing op de bijstands-

uitgaven doordat de rechterlijke macht de norm-

stelling voor de hoogte van kinderalimentatie 

heeft aangepast. Deze besparing is ingeboekt voor 

€ 11 miljoen in 2009, € 69 miljoen in 2010, € 90 mil-

joen in 2011, € 105 miljoen in 2012 en € 116 miljoen 

in 2013. Het macrobudget I-deel neemt dus met 

deze bedragen af.

 

Wat betekent dit voor gemeenten?

Het is goed dat het kabinet rekening houdt met het 

bestuursakkoord. Deze afspraken gelden immers in 

voor- en tegenspoed. Voor gemeenten betekent 

het dat zij een eigen risico van € 160 miljoen moe-

ten dragen. Doordat het rijk in aanvulling hierop 

€ 142 miljoen toevoegt aan het macrobudget, dra-

gen zowel het rijk als gemeenten de extra lasten die 

veroorzaakt worden door de crisis. 

Met de besparing door de gewijzigde normen van 

de rechterlijke macht op kinderalimentatie, zijn wij 

het niet eens. Dit ‘beleidseffect’ is ook niet ordelijk 

met ons besproken. 

Omdat het kabinet de streefcijfers uit het bestuurs-

akkoord onder de huidige omstandigheden niet 

meer realistisch vindt, zijn SZW en de VNG daarover 

in gesprek. In het najaar wordt het bestuursakkoord 

weer geëvalueerd.

dat het zaak blijft voor gemeenten de komende tijd 

meer dan ooit te laten zien welke verbeteringen op 

het gebied van de effectiviteit re-integratie verwe-

zenlijkt worden. 

inkomensdeel Wet werk en bijstand 
(WWb) en bestuursakkoord
 

Wat wil het kabinet?

Tot dusver was één van de belangrijkste afspraken 

uit het bestuursakkoord tussen het rijk en gemeen-

ten het terugbrengen van het aantal personen met 

een WWB-uitkering. In 2007 werd daarbij – op basis 

van conjuncturele verwachtingen – nog uitgegaan 

van 257.000 WWB-uitkeringen in 2011. De doelstel-

ling lag 30.000 lager, op 227.000. Het kabinet acht 

dit niet meer realistisch. De huidige economische 

omstandigheden leiden tot een toename van het 

aantal WWB-uitkeringen. 

Voor gemeenten nemen hierdoor de uitgaven die 

betrekking hebben op het inkomensdeel van de 

WWB toe. Om die reden verhoogt het kabinet 

voor 2010 de raming van het macrobudget met 

€ 142 miljoen ten opzichte van het macrobudget van 

2009. Bij de raming houdt het kabinet rekening met 

het bestuursakkoord. Daarin is afgesproken dat het 

macrobudget gecorrigeerd wordt voor conjuncturele 

veranderingen boven een bandbreedte van 12.5000 

uitkeringen/huishoudens.
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Viii Volksgezondheid, Welzijn en 
sport

organisaties worden voor een bedrag van 

€ 178 miljoen gesubsidieerd via de AWBZ. In 2009 

heeft het rijk in de subsidieregeling MEE-organi-

saties verplicht met de gemeenten in hun regio 

samenwerkingsafspraken te maken. Deze regeling 

wordt nu geëvalueerd en op basis daarvan besluit 

het kabinet of er vanaf 2010 verdere acties nodig 

zijn om samenwerking tussen MEE-organisaties en 

lokale partijen te bevorderen.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Gemeenten hebben sinds 2007 – toen de Wmo van 

kracht werd – de wettelijke opdracht om zorg te 

dragen voor cliëntondersteuning aan ouderen, men-

sen met een beperking en mensen met geestelijke 

problemen. Die opdracht is alleen waar te maken 

als gemeenten ook voldoende middelen krijgen, 

zodat cliëntondersteuning gericht en gebundeld kan 

worden ingezet.

Het vorige kabinet heeft het niet aangedurfd om de 

middelen voor de MEE-organisaties over te hevelen 

naar gemeenten en ook dit kabinet maakt overheve-

ling steeds afhankelijk van een volgende evaluatie: 

eerst de evaluatie van SPD-en nieuwe stijl, nu de 

evaluatie van de subsidiebepaling. In de bovenge-

noemde formulering van het kabinet wordt zelfs he-

lemaal niet meer over overheveling van de middelen 

naar gemeenten gesproken. Wij zijn van mening dat 

als er niet spoedig duidelijkheid wordt geboden, de 

cliëntondersteuning beter uit de Wmo kan worden 

geschrapt.

Volksgezondheid 

Wat wil het kabinet?

Het kabinet streeft naar een doelmatig systeem van 

voorzieningen voor de openbare gezondheidszorg. 

In 2010 start de nieuwe preventiecyclus. Het kabinet 

begint een communicatietraject om de speerpunten 

van het rijk onder de aandacht van lokale bestuur-

ders te brengen. Lokale bestuurders moeten meer 

betrokken worden bij het lokale gezondheidsbeleid. 

Daarom start er een vierjarig traject dat niet alleen 

de kwaliteit van het gezondheidsbeleid moet verbe-

teren, maar ook meer samenhang moet aanbrengen 

tussen bestaande initiatieven. Het kabinet onder-

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wat wil het kabinet?

Het kabinet gaat vanaf 2011 €50 miloen bezuinigen 

op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Onder de naam Prikkelwerking Wmo wordt onder-

zocht of het inbouwen van doelmatigheidsprikkels 

tot de gewenste bezuinigingsopbrengst leidt. Levert 

dit onvoldoende op dan worden andere maatrege-

len ingezet om de opbrengst van € 50 miljoen te 

bereiken.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Uitname uit het gemeentefonds van middelen 

bedoeld voor uitvoering van de Wmo – zonder dat 

daar een vermindering van taken tegenover staat 

– vinden wij onbespreekbaar. Door alle nu in gang 

gezette ontwikkelingen (wetswijziging, aanpassing 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), 

welzijnsinnovatie) hebben gemeenten de komende 

jaren alle beschikbare middelen hard nodig hebben 

om de bestaande taken verantwoord uit te voeren. 

De recessie en de aangekondigde drastische bezuini-

gingen vragen juist op het domein en de doelgroep 

van de Wmo een grotere inzet van gemeenten.

Wij staan open voor discussie met het kabinet over 

hoe we tot een toekomstbestendig stelsel van zorg 

en welzijn kunnen komen.

De afgelopen tijd is meermalen met het kabinet ge-

sproken over de prikkels in en rond de Wmo. Daarbij 

ging het om de vraag hoe gemeenten beloond 

kunnen worden voor beleid dat instroom in de dure 

AWBZ én zorgvoorzieningen voorkomt. Het kabinet 

probeert deze discussie over financiële prikkels nu 

te gebruiken als bezuinigingsmaatregel waarbij het 

rijk de doelmatigheidsopbrengsten al bij voorbaat 

inboekt. Dat is onbespreekbaar. Wij wijzen er boven-

dien op dat gemeenten met de nieuwe Wmo-taken 

al voor een enorme efficiencyverbetering hebben 

gezorgd. 

Cliëntondersteuning / Mee

Wat wil het kabinet?

De cliëntondersteuning aan mensen met beperkin-

gen wordt uitgevoerd door de MEE-organisaties. Die 
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schappelijke ondersteuning (Wmo) vrijwilligers en 

mantelzorgers bij te staan. Het rijk komt met een 

aantal stimuleringsmaatregelen die zijn gericht op 

kenniscentra en belangenorganisaties zoals de Zon-

nebloem en Mezzo

Wat betekent dit voor gemeenten?

Gemeenten zien het grote belang van vrijwilligers 

en mantelzorgers, die door hun inzet in belangrijke 

mate bijdragen aan de zelfredzaamheid en partici-

patie van kwetsbare burgers. We signaleren echter 

de neiging bij het kabinet om – nu de ondersteu-

ning van mantelzorgers in de Wmo een plekje heeft 

gekregen – niet meer te kijken naar andere knelpun-

ten rond mantelzorg. Veel mantelzorgers hebben 

last van de manier waarop het systeem van zorg- en 

hulpverlening op basis van de ZVW, de AWBZ en de 

WMO is ingericht. Zo zijn ze vaak veel tijd kwijt aan 

het regelen van geïndiceerde zorg. Het ministerie 

van VWS draagt hier de systeemverantwoordelijk-

heid. Gemeenten hebben geen dwingende moge-

lijkheden om zorgaanbieders te bewegen zorgver-

lening zodanig te organiseren dat mantelzorgers 

niet onnodig belast worden. Ook de opstelling van 

werkgevers naar hun werknemers die thuis mantel-

zorg verrichten is een belangrijke factor. De wens 

van het kabinet om mantelzorgers meer en langer te 

laten werken zorgt voor een extra belasting.

Wij pleiten ervoor dat het kabinet de positie van de 

mantelzorgers bekijkt vanuit een breder perspectief. 

Daarbij moet ook de rol van het rijksbeleid in het 

faciliteren dan wel belemmeren van mantelzorg 

expliciet worden meegenomen. 

sport

Wat wil het kabinet?

Het kabinet ziet sport als een bindende factor in de 

samenleving omdat het bijdraagt aan belangrijke 

doelen op beleidsterreinen als gezondheid en inte-

gratie. Deze ambities sluiten aan bij het Olympisch 

Plan 2028. Het kabinet ziet in het Olympisch Plan 

kansen voor Nederland en wil sport de komende 

jaren inzetten als inspiratiebron. Als sport dieper 

geworteld is in de Nederlandse maatschappij kan 

het bijdragen aan verschillende maatschappelijke 

vraagstukken, zoals talentontwikkeling, participatie 

en gezondheid. Het kabinet wil daarom de waarde 

van sport nog beter gaan benutten en vindt investe-

ren in de sport van groot belang. Sport en bewe-

gen moeten bijdragen aan een gezondere leefstijl. 

Zo bevordert het rijk de doorontwikkeling van de 

steunt initiatieven die een gezond leven bevorderen. 

Dit komt sterk naar voren in de aanpak van over-

gewicht in Nederland. In het kader van het Overge-

wichtbeleid wordt de uitrol van de EPODE metho-

diek – een Franse model om overgewicht tegen te 

gaan – in een aantal gemeenten ondersteund. Dit 

gebeurt in samenwerking met het Convenant Over-

gewicht en via ZonMw. Ook start het kabinet met de 

voorbereidingen voor de invoering van wijzigingen 

in de Drank en Horecawet ( DHW). Het toezicht op 

de naleving van de DHW wordt aan gemeenten 

overgedragen. Hierdoor kan het toezicht efficiënter 

georganiseerd worden. 

Wat betekent dit voor gemeenten?

Het ministerie heeft ons gevraagd samen met het 

departement en GGD Nederland een vierjarig traject 

te starten. Dit traject is voor alle gemeenten. Doel 

is de gezondheidsambities lokaal krachtig, meer 

samenhangend en integraal vorm te geven. Wij zien 

het belang van dit gezamenlijke traject en willen 

ons inzetten om dit tot een succes te maken. Wij zijn 

echter van mening dat er binnen dit traject recht ge-

daan moet worden aan de gemeentelijke belangen 

en wensen die er zijn om het lokale gezondheids-

beleid te versterken. De voorgestelde aanpak van 

overgewicht vinden wij te versnipperd en teveel uit-

gevoerd binnen ZonMw programma’s. Wij kijken uit 

naar de uitnodiging van het Convenant Overgewicht 

om samen gemeenten te ondersteunen in de aanpak 

van overgewicht. We vinden dat € 50 miljoen direct 

aan alle gemeenten beschikbaar moet komen om 

een structurele impuls te geven aan gezondheids-

bevordering, zoals het bestrijden van overgewicht. 

De voorbereiding voor de decentralisatie van het 

toezicht op de DHW ondersteunen we. Wel zet-

ten we vraagtekens bij de financiële dekking van 

het huidige wetsvoorstel. Daarnaast verzoeken we 

het pilotproject decentralisatie DHW – waar op dit 

moment 15 regio’s en gemeenten aan deel nemen – 

voort te zetten. Dat is van belang want het beoogde 

wetsvoorstel wijziging DHW treedt op zijn vroegst in 

het jaar 2011 in werking terwijl de pilot op 1 januari 

2010 afloopt.

Mantelzorg

Wat wil het kabinet?

Het kabinet streeft naar het behoud van het aantal 

mantelzorgers en wil een toename van het aantal 

vrijwilligers. Zij wijst op de verantwoordelijkheid 

van gemeenten om op grond van de Wet maat-
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Wat betekent dit voor gemeenten?

Wij onderschrijven de maatschappelijke waarde van 

sport en ondersteunen de ambities van het Olym-

pisch Plan 2028. De vrijheid om lokaal het sportbe-

leid te bepalen biedt gemeenten de gelegenheid om 

sport op allerlei terreinen in te zetten. Wij waar-

schuwen er wel voor dat de ambities die het kabinet 

heeft op het gebied van sport en bewegen, steeds 

zwaarder drukken op de schouders van de lokale 

overheid. 

Beweegkuur. Steeds meer gemeenten starten met 

het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). 

Samen met het onderwijs, sportorganisaties en ge-

meenten werkt het rijk aan een betere relatie tussen 

onderwijs en sport. Dit moet ervoor zorgen dat de 

jeugd meer gaat bewegen en gezonder gaat leven. 

De Impuls voor brede scholen sport en cultuur, levert 

hier ook een bijdrage aan. Deze regeling draagt 

bovendien bij aan het versterken van sportvereni-

gingen.
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iX buitenlandse zaken

referentiepunt voor de Nederlandse internationale 

samenwerking.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Het LOGO South programma voor gemeentelijke 

samenwerking met ontwikkelingslanden loopt 

ongewijzigd door tot en met 2010. Wij betrekken de 

deelnemende gemeenten nadrukkelijk in de vorm-

geving van het programma voor de periode daarna.

Voor de gemeentelijke samenwerking met partners 

in enkele Oost-Europese landen, Turkije en Marokko, 

was de afgelopen jaren cruciale cofinanciering be-

schikbaar uit het MATRA programma, voornamelijk 

via het door VNG International beheerde LOGO East 

programma. De looptijd van dit programma eindigt 

per 1 januari 2010. Het is positief dat Buitenlandse 

Zaken ook voor 2010 de versterking van overheden 

als een apart doel van MATRA formuleert, naast de 

versterking van maatschappelijke organisaties. Dat 

is een erkenning van de eigenheid en de specifieke 

waarde van de gemeentelijke samenwerking. Wij 

hopen binnenkort de besprekingen met het ministe-

rie af te ronden over de wijze waarop het LOGO East 

programma per 1 januari een vervolg krijgt.

Inmiddels hebben 122 Nederlandse gemeenten zich 

aangesloten bij de Millennium Gemeente campagne. 

Op uiteenlopende manieren dragen zij bij aan het 

behalen van de Millennium Ontwikkelingsdoelen 

en onderschrijven zij het belang dat zoveel mogelijk 

individuen, organisaties, bedrijven en overheden 

zich hiervoor eveneens inzetten. Wij bouwen graag 

voort op de bestaande goede samenwerking met de 

minister voor ontwikkelingssamenwerking om de 

Millennium Gemeente Campagne verder inhoud te 

geven.

Wat wil het kabinet?

Een actief buitenlands beleid blijft vereist, omdat 

we ons niet kunnen onttrekken aan de gevolgen 

van internationale ontwikkelingen als de financieel-

economische crisis, klimaatverandering, terrorisme 

en pandemieën, maar ook om iets te doen aan de 

schrijnende armoede en groeiende ongelijkheid in 

de wereld. Door conflicten die elders spelen, kunnen 

ook hier groepen mensen tegenover elkaar komen 

te staan. ‘Buitenlands beleid heeft daarmee ook een 

sterke binnenlandse dimensie’.

Het buitenlands beleid richt zich, naast diverse an-

dere doelen, ook op het verbeteren van de kwaliteit 

van het bestuur in een aantal landen. Eén van de 

genoemde instrumenten is de financiering van het 

LOGO South programma van VNG International. 

In dit programma wordt de capaciteit van lokaal 

bestuur in ontwikkelingslanden versterkt door mid-

del van internationale gemeentelijke samenwerking 

en ondersteuning van nationale verenigingen van 

lokale overheden. Het ministerie van Buitenlandse 

Zaken ziet VNG International eveneens als partner 

in het proces om te komen tot harmonisatie van 

de steun voor de versterking van lokaal bestuur in 

ontwikkelingslanden.

De versterking van democratie en rechtsstaat in 

landen met een EU-toetredingsperspectief en in 

buurlanden van de uitgebreide EU, waaronder 

Marokko, geschiedt via het Maatschappelijke 

Transformatie-programma (MATRA). Dat programma 

is in herziening, maar het blijft (ook) gericht op de 

ondersteuning van de overheid door opleiding van 

ambtenaren uit de MATRA-landen, en kortdurende 

ambtelijke ondersteuning vanuit Nederland.

De in VN-verband afgesproken Millennium Ontwik-

kelingsdoelen blijven ook in 2010 een belangrijk 
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X jeugd en Gezin

Centra voor jeugd en Gezin

Wat wil het kabinet?

Beoogd resultaat 2010 voor de Centra Jeugd en 

Gezin: 

•	 In 300 gemeenten is een Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) gerealiseerd. Eind 2009 zijn dat er 

125. CJG’s worden wettelijk geborgd in de wet op 

de jeugdzorg.

•	 Alle gemeenten moeten aangesloten zijn op de 

Verwijsindex risicojeugd.

•	 De regionale aanpak kindermishandeling wordt 

landelijk ingevoerd.

•	 De Zorg- en Advies Teams (ZAT’s) in- en rond scho-

len worden wettelijk verplicht.

•	 De burgemeester krijgt via de Raad voor de Kin-

derbescherming de mogelijkheid om opvoedon-

dersteuning af te dwingen.

•	 Het kabinet komt met een evaluatie van de wet 

op de jeugdzorg en een visie op de toekomst van 

de jeugdzorg.

Wat vindt de VNG?

Het bestuur van de VNG komt in november 2009 

met een standpunt over het advies ‘Van klein naar 

Groot’ van de Commissie Zorg om Jeugd (Commis-

sie Paas). Dit is een bijdrage tot de discussie rond de 

jeugdzorg. 

Wij stellen voor de wetsvoorstellen CJG en ZAT op 

te schorten. Eerst moet duidelijk worden wat de 

uitkomsten zijn van de evaluatie van de wet op de 

jeugdzorg én wat de kabinetsvisie is op de toekomst 

van de jeugdzorg. Wij ondersteunen gemeenten om 

– zoals afgesproken – uiterlijk in 2011 centra voor 

jeugd en gezin te realiseren.

jeugdgezondheidszorg/Gezond 
opgroeien

Wat wil het kabinet?

Volgens de begroting wordt er geïnvesteerd in 

nieuwe werkwijzen en onderzoek in de jeugdge-

zondheidszorg (JGZ). De leefstijlproblematiek van 

jongeren wordt bestreden door vrijwilligersprojec-

ten te financieren zoals gevraagd door de motie 

Slob. 

Wat vindt de VNG?

De minister brengt de leefstijlproblematiek van 

jongeren in beeld maar neemt geen preventieve 

maatregelen. Om problemen systematisch en ef-

fectief te bestrijden vragen wij middelen voor de 

invoering van een nieuw contactmoment op de 

leeftijd van 15/16 jaar, in de JGZ. De minister wil dat 

gemeenten dit financieren uit de reeds overbelaste 

brede doeluitkering (BDU) CJG. Wij pleiten voor een 

algemene invoering van het contactmoment én uit-

breiding van het JGZ budget met minimaal 8 miljoen 

(op basis van een oproep na een pre-selectietest). 

digitaal dossier jeugdgezondheidszorg 
(voorheen elektronisch kinddossier jGz)

Wat wil het kabinet?

De invoering van het digitaal dossier JGZ en de 

bouw van het uitwisselingsmedium gaat door. GGD 

en Actiz zijn nu bezig met de bedrijfsmatige invoe-

ring. 

Wat vindt de VNG?

De gemeenten wachten op uitkering van restant-

middelen uit de voormalige stichting EKD. Dit geld 

is nodig voor bestrijding van de kosten van de invoe-

ring van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg.

WoNeN, WijKeN eN iNteGRAtie

stedenbeleid

Wat wil het kabinet?

Volgend jaar start het kabinet met het nieuwe 

stedenbeleid 2010-2014. Aan de bestaande 31 ge-

meenten in het grote steden beleid worden de vijf 

zogeheten Ortega gemeenten toegevoegd: Almere, 

Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer en Zoetermeer. Er 

is vanaf dat moment sprake van de G36. Het kabinet 

gaat nieuwe afspraken met de steden maken over 

stedelijke vernieuwing, veiligheid en leefbaarheid. 

Bovendien wordt het stedenbeleid gedecentrali-

seerd, zodat gemeenten meer ruimte krijgen voor 

een integrale lokale aanpak. Voor de BDU SIV (Soci-

aal, Integratie en Veiligheid) geldt dat grotendeels 

al per 2010. Op het WWI-deel hiervan – dat gaat 
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inburgering

Wat wil het kabinet?

Het kabinet zet in op een groter aantal duale in-

burgeringcursussen. Duaal betekent dat de inbur-

geringcursus gekoppeld is aan re-integratie, werk, 

ondernemerschap, een (beroeps)opleiding, vrijwil-

ligerswerk of opvoedingsondersteuning.

Verder kondigt het kabinet aan dat naar verwach-

ting voor 150 miljoen zal worden teruggevorderd 

over niet gerealiseerde inburgeringtrajecten over 

de periode 2007-2009. Dit geld zal deels worden 

ingezet om knelpunten in de uitvoering weg te ne-

men. Het is nog niet duidelijk hoe groot dit bedrag 

zal zijn en voor welke knelpunten het zal worden 

ingezet.

Ook geeft het kabinet aan dat de beleidsruimte 

bij het vormgeven van inburgeringtrajecten voor 

gemeenten toeneemt door de Wet participatie-

budget, waarin geld voor educatie, inburgering en 

re-integratie wordt gebundeld. 

Wat betekent dit voor gemeenten?

Gemeenten zullen worden ondersteund om meer 

trajecten duaal vorm te geven. Het terugvorderen 

van middelen over niet gerealiseerde aantallen is 

het logische gevolg van een systeem van bevoor-

schotting. Het niet realiseren van de aantallen is 

een duidelijk signaal richting het kabinet hoeveel 

energie het gemeenten in de uitvoering kost om 

grote aantallen inburgeraars met een traject te laten 

starten.

Het is de vraag of de beleidsruimte voor gemeenten 

veel groter wordt in het kader van de Wet parti-

cipatiebudget en de nieuwe voorstellen voor de 

begroting van 2010 (zie ook de passage over het 

participatiebudget).

vooral om leefbaarheid – wordt vanaf 2011 bezui-

nigd. Dit kan oplopen tot € 3 miljoen structureel.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De BDU-SIV wordt vanaf 2010 gewijzigd in zes 

decentralisatie-uitkeringen. Informatie hierover – op 

basis van voorbereiding met de steden en de VNG 

– is ook te vinden in laatste circulaires Gemeente-

fonds):

1 Maatschappelijke opvang, ministerie VWS, 

 € 308 miljoen, 43 centrumgemeenten.

2 Gezond in de stad, ministerie VWS, € 5 miljoen, 

G31

3 Jeugd

•	 Voortijdig schoolverlaten, ministerie OCW, 

 € 22 miljoen, G35 (Haarlemmermeer niet)

•	 Uitbreiding decentralisatie-uitkering: afhanke-

lijk van evaluatie in 2011 ook campusmidde-

len, G35, en bij landelijke dekking vanaf 2012 

Centra voor Jeugd en Gezin, alle gemeenten.

4 Onderwijsachterstanden

•	 Versterking peuterspeelzaalwerk, ministerie 

OCW, € 35 miljoen, alle gemeenten.

•	 Onderwijsachterstanden, ministerie OCW, 

 € 164 miljoen, G31.

5 Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjon-

geren

•	 Voorkomen criminele loopbaan allochtone 

jongeren, Ministerie Justitie, € 5,4 miljoen, G4

•	 Straatcoaches en gezinsmanagers, Ministerie 

WWI, € 7 miljoen, 22 gemeenten met grootste 

aantal Marokkaans-Nederlandse inwoners tot 

25 jaar.

6 Leefbaarheid en veiligheid, ministeries Justitie 

plus WWI, € 90 miljoen, G36 plus vier gemeen-

ten met ernstige problematiek overlastgevende 

Marokkaans-Nederlandse jongeren.

Volwassenenonderwijs en inburgering worden per 

2010 van de BDU-SIV overgeheveld naar het parti-

cipatiebudget. Daarnaast is er een decentralisatie-

uitkering voor innovatie-trajecten inburgering in 

25 gemeenten. De vrouwenopvang wordt na een 

stelselonderzoek waarschijnlijk per 2011 gedecentra-

liseerd, in 2010 is het nog een specifieke uitkering. 
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Winkeltijdenwet

Wat wil het kabinet?

Bij de Tweede Kamer is een wijziging van de win-

keltijdenwet in behandeling. De kern daarvan is dat 

gemeenten minder makkelijk een gebied kunnen 

aanwijzen als toeristisch gebied om het aantal van 

twaalf koopzondagen uit de breiden. De minister 

van Economische Zaken wil hiermee voorkomen dat 

gemeenten ‘oneigenlijk gebruikmaken’ van deze 

toerismebepaling maken.

Wat betekent dit voor de gemeenten?

Wij vinden aanscherping overbodig en dispropor-

tioneel. De koppeling tussen het toerisme en de 

winkelopenstelling is achterhaald en niet meer van 

deze tijd. Wij pleiten om deze koppeling uit de wet 

te halen. Het openhouden van winkels op zondag 

heeft nog nauwelijks iets te maken met toerisme. In 

plaats van toerisme pleiten wij voor een heldere in 

de praktijk werkbare optie, namelijk dat gemeen-

teraden samen met alle belanghebbenden over de 

zondagopenstelling besluiten. 

Xii economische zaken

Aanbesteden

Wat wil het kabinet?

Het Ministerie van Economische zaken zal in 2010 

een wetsvoorstel voor een nieuwe aanbestedings-

wet bij de Tweede Kamer indienen. Belangrijke doe-

len van de wet zijn lagere lasten en uniformering 

van aanbestedingsprocedures en goede toegang 

voor ondernemers bij aanbestedingen. Daarnaast 

worden instrumenten zoals handreikingen ontwik-

keld voor verdere professionalisering van aanbeste-

dende diensten.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De wet geeft het kader voor overheidsopdrach-

ten boven de Europese drempels. Onder invloed 

van de wet zal in de praktijk meer gewerkt gaan 

worden met uniforme verklaringen en elektronisch 

aanbesteden. Daarbinnen blijft voldoende ruimte 

over voor gemeenten om invulling te geven aan de 

eigen inkoopbehoefte. Wij zullen nauw betrokken 

zijn bij de ontwikkeling van het flankerend beleid 

Daarnaast zullen wij ook eigen initiatieven ontwik-

kelen om gemeenten te ondersteunen in hun rol als 

professioneel opdrachtgever. Thema’s die hierbij aan 

bod komen zijn intergemeentelijke samenwerking, 

benchmarking en een handreiking voor bestuurders 

over inkoop en aanbesteding. 
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