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Ontwikkelingen 
in het kort

De decentralisaties in het sociaal 
domein waren voor veel gemeenten 
de grootste opgave van de afgelopen 
jaren. Nadat in 2015 gemeenten ver-
antwoordelijk werden voor de  nieuwe 
taken is een beweging ingezet naar 
een integrale benadering en aanpak. 
Deze transformatie is bemoeilijkt door 
de tekorten waarmee de gemeenten 
al snel te maken kregen en die met de 
jaren niet verminderden.
In 2015 kwam een grote stroom vluch-
telingen uit oorlogsgebieden op gang 
waarvoor gemeenten de noodopvang 
en huisvesting moesten  verzorgen. 
Tegelijkertijd moesten gemeenten 
ook hard aan het werk om hiervoor 
 draagvlak bij hun inwoners te vinden.
Intussen speelde – iets meer op de 
 achtergrond – de voorbereiding van de 
implementatie van de  Omgevingswet. 
De veranderingen die de wet met 
zich meebrengt vragen een  grondige 
 voorbereiding, zowel inhoudelijk als 
procesmatig. De nieuwe Woningwet en 
de toenemende druk op de woning-
markt maken het woonbeleid opnieuw 
een groot thema. Naast de  dringende 
behoefte aan nieuwbouw, ligt er ook 
veel werk in de  transformatie van 
bestaande bouw. Niet alleen op het 
gebied van  verduurzaming, maar ook in 
het vinden van specifieke oplossingen
voor de woonbehoefte van ouderen en 
kwetsbare groepen. In krimp gebieden 
komt daar nog een sanerings opgave 
voor leegstaand vastgoed bij. Van 
recentere datum is de grote aandacht 
voor klimaat en energie. Een flink aantal

gemeenten heeft al een  ambitieuze 
agenda opgesteld en investeert in 
energietransitie, klimaatadaptatie en 
circulaire economie.

Veel gemeenten spannen zich in voor 
het versterken en  vitaliseren van de 
lokale democratie, daarbij ondersteund 
door de  programma’s  Democratic 
 Challenge en Democratie in Actie!. Het 
versterken van de  betrokkenheid van 
inwoners staat in deze  programma’s 
voorop. Tegelijker tijd zien we ook 
een minder gewenste vorm van 
 betrokkenheid bij het lokaal bestuur 
ontstaan: bedreigingen en agressie 
jegens bestuurders en ondermijning 
van de democratische orde.

De samenwerking tussen  gemeenten 
op het gebied van uitvoering en 
dienstverlening is sterk gegroeid, 
vooral daar waar digitale  processen 
het werk  ondersteunen. Sommige 
 vraagstukken zijn te complex om lokaal 
goed te  kunnen oplossen; op  andere 
 vraagstukken is voordeel te  behalen 
door het met elkaar te organiseren. 
Deels gebeurt die samenwerking op 
regionale schaal, maar steeds vaker 
wordt ook gekozen voor  collectieve 
 uitvoering. Voorbeelden zijn de Digitale 
agenda 2020, de Smart City- strategie en 
de bundeling van activiteiten in Samen 
Organiseren.

Gemeenten zijn de eerste overheid, de 
overheid waartoe inwoners zich als  eerste 
wenden. De toename van het  aantal 
gemeentelijke taken heeft daar sterk 
aan bijgedragen. Tegelijkertijd  kunnen 
 gemeenten het steeds minder goed alleen 
af. Veel opgaven moeten zij  regionaal of 
samen met andere overheden  oppakken. 
Maar het bestuurlijk bouwwerk van 
 Nederland is nog ingericht op de situatie 
van een eeuw geleden, een situatie  waarin 
de overheid een andere rol en positie had 
dan nu en waarin de  verantwoordelijkheden 
van de verschillende overheidslagen anders 
waren gedefinieerd. Die veranderingen in
het bestuurlijke landschap,  aangevuld met 
maatschappelijke  ontwikkelingen zoals 
hierboven beschreven, vragen om  nieuwe 
oplossingen. In de  afgelopen  periode 
zijn over deze vraagstukken  verschillende 
 rapporten verschenen.  Hieronder 
 beschrijven we in het kort een aantal 
 centrale thema’s uit die rapporten. 

Relevante  
rapporten  
en adviezen

In alle onderzoeken naar de  veranderende 
rol van het openbaar bestuur is gelijk-
waardigheid een kernbegrip. Dit heeft 
een  aantal redenen.  Allereerst is door 
de decentralisaties de  wederzijdse 
 afhankelijkheid van overheden  groter 
geworden. Omdat  maatschappelijke 
 ontwikkelingen in toenemende 
mate onvoorspelbaar zijn, moet het 
 openbaar bestuur een groot adaptief 

Gelijkwaardigheid

Versterking en vitalisering van de 
lokale democratie vormden de kern 
van De Gemeente 2020, de leidraad 
voor de VNG- agenda in de vorige 
bestuursperiode. 

Het overbruggen van de kloof 
 tussen inwoners en bestuur was 
het belangrijkste doel. Inwoners
participatie en aansluiten bij bewo-
nersinitiatieven zijn instrumenten om 
een meer horizontale relatie tussen 
bestuur en inwoners te bereiken. De 
‘informatiesamen leving’ vraagt om 
een andere, meer gelijkwaardige rol 
van de overheid. De overheid staat 
ten dienste van de inwoners en dient 
zich daarom aan te passen aan de 
samenleving, niet andersom.

Veel aandacht ging ook uit naar 
meerschaligheid. Op  verschillende 
terreinen moeten gemeenten 
 gezamenlijk optreden.  Voorbeelden 
daarvan zijn visievorming en  innovatie, 
gemeenschappelijke infrastructuur en 
collectieve inkoop. Van  verdergaande 
samenwerking op diverse schalen 
tot het onderling  differentiëren van 
taken.

Een grote opgave was ook het 
 werken aan een  excellente 
 uitvoering van de dienst verlening. 
De  hedendaagse samenleving stelt 
zodanige eisen aan de  uitvoering 
door  gemeenten dat standaardi-
sering en een uniforme digitale 
 infrastructuur noodzakelijk zijn.

Samenvatting  
De Gemeente 2020

Terugblik
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Democratie is veel breder dan politiek. Gemeenten  experimenteren  volop met 
 nieuwe vormen van democratie door inwoners actief bij beleidsontwikkeling en 
besluitvorming te betrekken. Behoud van de  positie van de gemeenteraad is daarbij 
een aandachtspunt. De  gemeentelijke democratie moet meer ‘inclusief’ worden.
In recente publicaties wordt nader ingegaan op het belang van ‘maatschappelijke of 
participatieve democratie’. De overheid moet volgens ‘de menselijke maat’ en vanuit 
een duidelijk toekomstbeeld handelen.

 vermogen ontwikkelen. De  meeste  grote 
 maatschappelijke opgaven kunnen niet 
door één overheidslaag worden opge-
vangen. Een ‘multilevel-’ of netwerk-
samenwerking is veel productiever dan een 
 hiërarchische verhouding. 
Horizontalisering van de  verhoudingen 
betekent dat cultuur en  processen 
 inmiddels minstens zo belangrijk zijn als 
 structuren. Als  medeoverheden over 
 handelingsruimte beschikken en verschil-
lende  arrangementen  kunnen  uitproberen, 
 ontstaan  verschillende oplossingen 
voor gelijk soortige vraagstuk ken. In hun 
 rapporten stellen Wim Deetman en de 
Raad van State dat de rol van mede- 
overheden bij kabinets formaties moet 
 worden versterkt,  zodanig dat er sprake is 
van gezamenlijke  probleemanalyses, moge-
lijke oplossingen en de verantwoordelijk-
heden die de partners daarbij willen en 
kunnen dragen. Een regeerakkoord  moet 
 vervolgens voldoende ruimte bieden voor 
nader overleg met de mede overheden, ver-
gelijkbaar met de wijze waarop het  overleg 
met de sociale partners  plaatsvindt.
De Raad van State vindt versterking van de 
rol van de minister van BZK noodzakelijk, 
pleit voor instelling van een commissie voor 
beslechting van bestuurlijke geschillen, een 
integrale wetgevingsaanpak, betere finan-
ciële randvoorwaarden voor  gemeenten 
en herijking van het toezicht. Een deel van 
deze adviezen over gelijkwaardigheid is 
meegenomen in de totstandkoming van 
het Interbestuurlijk Programma.

Zoals we al in De Gemeente 2020 consta-
teerden moet het openbaar bestuur zich in 
 vormgeving aanpassen aan  maatschappelijke 
ontwikkelingen en opgaven in de samen-
leving. Meerschaligheid is een maatschap-
pelijke en bestuurlijke realiteit. Voor 
gemeenten betekent dit niet alleen samen-
werken in de verschillende functionele 
bestuurlijke regio’s, maar ook met  verder 
weg gelegen gemeenten met gelijk - 
   s oortige opgaven of met medeoverheden 
in Nederland of daarbuiten. Ook heeft de 
lokale overheid een rol in de tussen ruimte 
tussen rijksoverheid, maatschappelijke 
organisaties, bedrijven en inwoners.
De Raad van State roept in dit verband op 
tot een nadere bezinning op de positie 
van regio’s. De derde VNG-Denktank pleit 
ervoor na te  denken over bovengemeente-
lijke vormen van middenbestuur, vooral op 
 sociaal-economisch gebied.
Ook de vierde VNG-Denktank, over 
 regionale samenwerking,  constateert dat 
opgaven moeten worden opgepakt in net-
werken. De Denktank roept hierbij op om 
vooraf goed stil te staan bij de definitie van
de opgave, het netwerk waarin de  opgave 
speelt en het sturingsprincipe dat  hierbij 
hoort. Het is nodig om te investeren in 
gedeeld denken en ervoor te  zorgen dat 
zaken worden geborgd en verbonden.

Meerschaligheid,  
variaties in  
samenwerking

Meervoudige democratie

Een belangrijke rol voor gemeenten is die van 
 werkgever. Vanuit deze rol kregen gemeenten in 
 toe nemende mate last van de gespannen arbeids-
markt, een vergrijzend ambtenarenbestand  en het 
veranderen, verschijnen en verdwijnen van functies, 
bijvoorbeeld door digitalisering. Inmiddels is sprake 
van een uniform en meer bij de tijd passende rechts
positie voor alle politieke ambtsdragers bij  decentrale 
overheden. De afgelopen beleidsperiode stond 
ook in het teken van versterking van het aanzien 
van het ambt, de arbeidsmarktpositie van politieke 
ambtsdragers en de verhoging van de raadsleden-
vergoeding in kleine gemeenten.

Gemeenten kunnen de maatschappelijke  opgaven 
niet alleen het hoofd bieden. Voor veel opgaven is 
samenwerking nodig tussen overheden. In  februari 
2018 ondertekenden gemeenten, Rijk,  provincies 
en waterschappen daarom het Interbestuurlijk 
 Programma (IBP): de agenda met de uitgangspunten 
voor onderlinge samenwerking tussen de overheden 
op tien maatschappelijke opgaven. Ook maakten zij 
afspraken over het meegroeien van het gemeente-
fonds met de brede rijksuitgaven. Het IBP is een 
 middel om als overheden tot betere resultaten te 
komen op basis van gezamenlijkheid, gelijkwaardig-
heid en wederkerigheid.

Differentiatie  
en maatwerk

Een belangrijk argument voor decen-
tralisatie van taken is dat  gemeenten 
beleid kunnen voeren dat is  afgestemd 
op de wensen van inwoners. Niet 
alleen kan dit leiden tot een  grotere 
 betrokkenheid van  inwoners bij het 
bestuur, maar ook tot meer innovatie. 
Immers, als  gemeenten  verschillende 
 oplossingen uitproberen voor maat-
schappelijke  problemen, wordt duidelijk 
wat wel en wat niet werkt. Op  nationale 
schaal is dit soort experimenten vaak te 
riskant. Essentieel voor het slagen van 
 decentralisaties is dat er ruimte is voor 
maatwerk. De uitdaging is om dit niet 
ten koste te laten gaan van kernwaarden 
als rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.
De taken die aan gemeenten zijn toe-
bedeeld, zijn niet altijd op  gemeentelijke 
schaal op te pakken. Als het bijvoor-
beeld om gespecialiseerde taken 
gaat of om taken die alleen in  grote 
 steden voorkomen, krijg je in plaats 
van nabijheid juist  schaalvergroting als 
gevolg, vaak in de vorm van  regionale 
samenwerking. Een mogelijkheid om 
hier  structureel iets aan te doen is 
 taak differentiatie, dat in  verschillende 
onderzoeken  overigens  verschillend 
gewaardeerd wordt. De kern van dif-
ferentiatie, zoals bijvoorbeeld bepleit 
door de  Commissie Toekomst gericht 
Lokaal Bestuur en Van den Berg, is 
dat er onderscheid wordt gemaakt 
in  bevoegdheden van  gemeenten. 
Een centrumgemeente kan in dit 
model taken uitvoeren voor de regio-
gemeenten en legt hierover verantwoor-
ding af in de eigen gemeenteraad. Bij 
een dergelijke overdracht zou het bij 
voorkeur moeten gaan over beleidsarme 
of hooggespecialiseerde taken.

Steeds meer gemeenten  vinden de weg naar  Brussel. 
In  resoluties en rapporten  erkennen  Commissie en 
 Parlement de rol van gemeenten in het  Europese 
beleidsproces. In de  komende Europese mandaat
periode  (20192024) moet dit ook  daad werkelijk tot 
een  grotere betrokkenheid van  gemeenten leiden, 
zodat  interbestuurlijke samen werking op EUniveau 
echt van de grond komt.  Hierbij is van belang dat 
EUregel geving uitvoerbaar is, met  voldoende  ruimte 
voor lokaal maatwerk, en dat de kansen die de EU 
en  grensoverschrijdende samen werking bieden ook 
 optimaal worden benut.

Interbestuurlijk  
Programma

Werkgeversrol  
gemeenten 

Gemeenten en  
de Europese Unie

Terugblik
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Solidariteit in  
de vereniging

Interbestuurlijke 
vraagstukken en 
verhoudingen
Samenwerking tussen overheids lagen 
is van alle tijden maar niet vanzelf-
sprekend. De samenwerking vraagt 
 daarnaast veel  onderhoud. Nu de 
 uitvoering van steeds meer taken is 
overgedragen aan  gemeenten, komt 
vaker de vraag op wat de rollen van de 
verschillende overheids lagen  zouden 
 moeten zijn en hoe de overheden zich 
tot elkaar  moeten  verhouden. De Raad 
van State constateerde in 2016 dat 
 klassieke  hiërarchische verhoudingen 
niet passen bij een  situatie waarin alle 
overheden medeverantwoordelijkheid 
dragen voor het stelsel. Het  functioneren 
van het stelsel staat of valt met onderling 
vertrouwen in elkaars  rolvastheid en in het 
vermogen de gemaakte afspraken  tijdig 
en in onderling overleg na te komen.
Om tot een vertrouwensevenwicht te 
komen, moeten de partijen ook  werkelijk 
over de instrumenten beschikken om aan 
de afspraken te voldoen. De  Raad van 
State voegt daaraan toe dat  vanwege 

die gezamenlijk gedragen verantwoor-
delijkheid het Rijk zeer terughoudend 
moet zijn met het opleggen van  nieuwe, 
 eenzijdig afgekondigde regelgeving. 
 Daaraan moet de noodzaak tot transpa-
rantie van Rijkszijde, die bijvoorbeeld bij 
de  totstandkoming van de Regiodeals 
door veel gemeenten node is gemist, nog 
 worden toegevoegd. Anders gezegd: om 
gedeelde verantwoordelijkheid te  kunnen 
dragen, is een gelijk speelveld nodig.

Met het Interbestuurlijk Programma (IBP) 
is een eerste aanzet gedaan om die geza-
menlijke verantwoordelijkheid in praktijk 
te kunnen  brengen.  Uitgangspunten van 
het IBP zijn gelijkwaardigheid en weder-
kerigheid. In het eerste jaar IBP is op een 
flink aantal opgaven voortgang geboekt.
Tegelijkertijd constateren we dat er nog 
geen sprake is van een gelijk speelveld. 
Deels komt dat omdat het voor beide 
partijen flink wennen is, jarenlang inge-
sleten omgangsvormen verander je niet 
van de ene op de andere dag. Het speel-
veld vertoont ook kuilen door de te lang 
voort slepende discussie over de tekorten 
in het sociaal domein en het door het Rijk 
eenzijdig ingevoerde abonnements tarief. 
Deze geschillen hebben het  vertrouwen 
in echte samenwerking niet  bevorderd. 
Maar ook als we dit als eenmalige 
 incidenten beschouwen, is er meer nodig 
om op basis van gelijkwaardigheid en 
wederkerigheid tot echte samenwerking 
te komen.

Om bij onszelf te beginnen: binnen de 
vereniging moeten we het gesprek aan-
gaan over de vraag hoe wij er als collec-
tief voor gaan zorgen dat de afgesproken 
taken binnen de gestelde kaders worden 
uitgevoerd. Als wij als een  betrouwbare 
partij willen worden behandeld,  moeten 
we laten zien dat we dat zijn, ook als 
dat misschien schuurt met principes van 
autonomie. Van onze rijkspartners kunnen 
we dan vragen zich ook te houden aan 
de afgesproken uitgangspunten.

Onderlinge solidariteit heeft altijd aan 
de basis van goed  functionerende 
gemeenschappen gestaan.  Begrippen 
als noaberschap en de participatie-
samenleving, ons zorgstelsel en de 
voedselbanken gaan uit van dit  principe. 
Maar door toenemende individualisering 
en groeiende tegenstellingen tussen 
arm en rijk staat het solidariteitsprincipe 
onder druk. Als de aandacht meer uit-
gaat naar verschillen dan naar overeen-
komsten, delft solidariteit het onderspit.

Binnen onze vereniging is solidariteit 
het uitgangspunt bij het  bepleiten van 
onze wensen richting het Rijk. Hoe het 
zit met de financiële solidariteit binnen
de vereniging weten we minder goed: 
met  onderling geven en nemen deden 
we eenmalig ervaring op met het Fonds 
 Tekortgemeenten. Geven en nemen 
laten we in het algemeen over aan de 
‘verdelende rechtvaardigheid’ van het 
Rijk. We spreken er wel over, maar laten 
de fondsbeheerders beslissen. Die 
 handelswijze is goed te verdedigen als 
je lastige discussies binnen de vereni-
ging wilt  voorkomen. De keerzijde van 
de medaille is dat we ons als vereniging 
hiermee  volledig afhankelijk maken van 
het Rijk, het schuurt met onze uitgangs-
punten van een krachtige vereniging en 
een krachtig lokaal bestuur.

Naast de bekende financiële verdeel-
vraagstukken zien we een  vraagstuk 
ontstaan rond de opwekking van her-
nieuwbare energie: hoe moeten  nieuwe 
windmolens en zonneparken over het 
land worden verdeeld? Bestuurders en 
inwoners in de minder  verstedelijkte 
gebieden vrezen dat zij straks in de 
energiebehoefte van ‘het Westen’ 
 moeten voorzien. De pijn zit niet alleen 
in de manier waarop de plaatsing van 
windmolens in de afgelopen jaren zijn 

beslag kreeg, maar ook in de consta-
tering dat bij de verdeling van geld 
voor mobiliteit en infrastructuur het Rijk 
 overwegend investeert in economisch 
interessante gebieden. Krimpregio’s 
 hebben daardoor te weinig mogelijk-
heden om noodzakelijke aanpassingen 
en ingrepen te doen in woningvoorraad, 
infrastructuur, leefbaarheid en mobiliteit.
Solidariteit is niet houdbaar als er alleen 
maar genomen wordt, op  langere ter-
mijn moeten lusten en lasten zich in 
zekere mate tot elkaar  verhouden. De 
spanning tussen regio’s kan een negatief 
effect hebben op de eensgezindheid en 
slagkracht van de vereniging. Dat  willen 
en moeten we koste wat kost zien te 
voorkomen.

We dragen gezamenlijk verantwoorde-
lijkheid voor het behouden en  vergroten 
van de kracht van de vereniging. Het 
klimaat- en energie beleid van het Rijk 
mag geen bedreiging worden voor onze 
 saamhorigheid en effectiviteit. En dat 
geldt ook voor andere verdeelvraag-
stukken. We  moeten daarom onderling 

meer de dialoog aangaan over verde-
lingsvraagstukken en goede verbin-
dingen zoeken waar scheidslijnen gaan 
 ontstaan. Waar mogelijk zoeken we zelf 
oplossingen in plaats van de moeilijke 
kwesties uit handen te geven.
In die nieuwe benadering past ook 
een actievere, ondersteunende en 
 belangenbehartigende rol van de VNG 
bij regiospecifieke vraagstukken zoals de
aardbevingsproblematiek in Groningen 
en grensoverschrijdende samenwerking.
Door een proactieve rol te pakken 
bij verdelingsvraagstukken en regio-
specifieke aangelegenheden geven we
een nadere invulling aan de solidariteit 
binnen de vereniging.

Wat gaan we als  
vereniging doen?










