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Samenvatting
De VNG bereidt zich voor op een mogelijk nieuw bestuursakkoord.
Belangrijke onderwerpen zijn de financiën van gemeenten, de grote
decentralisaties en de interbestuurlijke verhoudingen tussen rijk en
gemeenten.
De komende regeerperiode is het kabinet van plan taken over te hevelen
naar gemeenten. Wij zijn voorstander van decentralisatie, maar geven
het rijk wel voorwaarden mee, zoals voldoende handelingsruimte voor
gemeenten bij de uitvoering, voldoende financiële middelen voor nu en
'm de toekomst en voldoende tijd om de uitvoering voor te bereiden.
Maar bovenal dat er vertrouwen moet zijn in de uitvoering door
gemeenten. Rijk en provincie kijken nog te vaak over de schouders van
gemeenten mee. Dit levert een behoorlijke bestuurlijke drukte en een
forse administratieve last voor gemeenten op. Deze willen wij
verminderen.
Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 12
november jl. deed onze voorzitter de oproep om met voorbeelden te
komen van regeldruk en informatievragen van rijk en provincie. Met öeze
informatie kan de VNG zich beter voorbereiden op een bestuursakkoord.
In deze brief wordt daarom de leden in dit kader om voorbeelden en
suggesties gevraagd, die kunnen worden gebruikt in de voorbereidingen
op een mogelijk nieuw bestuursakkoord.
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Samenvatting
De VNG bereidt zich voor op een mogelijk nieuw bestuursakkoord. Belangrijke onderwerpen zijn
de financiën van gemeenten, de grote decentralisaties en de interbestuurlijke verhoudingen tussen
rijk en gemeenten.
De komende regeerperiode is het kabinet van plan taken over te hevelen naar gemeenten. Wij zijn
voorstander van decentralisatie, maar geven het rijk wel voorwaarden mee, zoals voldoende
handelingsruimte voor gemeenten bij de uitvoering, voldoende financiële middelen voor nu en in
de toekomst en voldoende tijd om de uitvoering voor te bereiden. Maar bovenal dat er vertrouwen
moet zijn in de uitvoering door gemeenten. Rijk en provincie kijken nog te vaak over de schouders
van gemeenten mee. Dit levert een behoorlijke bestuurlijke drukte en een forse administratieve
last voor gemeenten op. Deze willen wij verminderen.
Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 12 november jl. deed onze voorzitter
de oproep om met voorbeelden te komen van regeldruk en informatievragen van rijk en provincie.
Met deze informatie kan de VNG zich beter voorbereiden op een bestuursakkoord.
In deze brief wordt daarom de leden in dit kader om voorbeelden en suggesties gevraagd, die
kunnen worden gebruikt in de voorbereidingen op een mogelijk nieuw bestuursakkoord.
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Geacht college en gemeenteraad,
In de uitgebreide VNG reactie op het regeerakkoord heeft u kunnen lezen wat de gevolgen van het
regeerakkoord zijn voor gemeenten. Met het nieuwe kabinet willen we onderhandelen over een
nieuw bestuursakkoord. Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 12
november j.l. heeft onze voorzitter een toelichting gegeven op de inzet van de VNG voor het
bestuursakkoord. Voor een goed bestuursakkoord is de steun en inzet van de leden nodig. De
voorzitter heeft op de BALV twee verzoeken gedaan aan de leden:
1. Geef voorbeelden van wet- en regelgeving die de beleids - en uitvoeringsruimte van
gemeenten beperken, en
2. Geef voorbeelden van informatieverplichtingen van rijk en provincie die het functioneren van
gemeenten belemmeren.
Het nieuwe regeerakkoord kondigt een toename van de naar gemeenten te decentraliseren taken
aan. Wij zijn voorstander van decentralisatie, maar geven het rijk wel voorwaarden mee, zoals
voldoende handelingsruimte voor gemeenten bij de uitvoering, voldoende financiële middelen voor
nu en in de toekomst en voldoende tijd om de uitvoering voor te bereiden. Maar bovenal moet er
vertrouwen zijn in de uitvoering door gemeenten.
De ruimte die gemeenten hebben om de taak uit te voeren wordt nog te veel gebonden aan
uitgebreide kwaliteitseisen of dichtgetimmerde regelingen; taken behoren vrij in medebewind te
worden gegeven. Ook tijdens de uitvoering kijken rijk en provincie nog te vaak over de schouders
van gemeenten mee. Dit levert een behoorlijke bestuurlijke drukte en een forse administratieve
last voor gemeenten op.
Zodra een taak aan gemeenten wordt toevertrouwd, dient er ook het vertrouwen te zijn in een
goede uitvoering en een democratische controle door de gemeenteraad. Het rijk en de provincie
zouden hierop moeten steunen en niet systematisch aanvullende informatie uit moeten vragen.
Knelpunten in wet en regelgeving
Gemeenten hebben in de afgelopen kabinetsperiode serieus werk gemaakt van de vermindering
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van administratieve lasten van burgers en bedrijven. De in het vorige bestuursakkoord
afgesproken reductie is door gemeenten gehaald. Het rijk blijkt echter onvoldoende in staat te zijn
om zelf de lasten voor gemeenten, burgers en bedrijven te beperken. Dat is een probleem, omdat
het grootste deel van de administratieve lasten door medebewindswetgeving van het rijk wordt
veroorzaakt. Daarnaast blijkt rijksregelgeving veel bestuurlijke lasten voor gemeenten te
veroorzaken.
Regelgeving is vaak zeer complex en wordt met grote regelmaat gewijzigd. Dit geeft grote
problemen in de uitvoeringspraktijk. De urgentie is groot, niet alleen vanuit het oogpunt van
effectiviteit (doelbereiking), maar ook efficiency (geld, tijd). Het laatste is zeker in economisch
moeilijke tijden van belang voor alle overheidslagen en voor burgers en bedrijven. Wij leggen
daarom in de komende tijd het accent op de lasten die door het rijk via medebewind worden
veroorzaakt. Wanneer overbodige rijksregels kunnen worden geschrapt en moeilijk uitvoerbare
regels kunnen worden aangepast, hebben gemeenten, burgers en bedrijven er profijt van. De
uitvoeringspraktijk moet centraal staan. Daarom vragen wij u knelpunten aan te geven waar de
VNG in de onderhandelingen over het bestuursakkoord prioriteit aan moet geven.
Knelpunten informatieverplichtingen
Rijk en provincie kijken nogal eens onnodig over de schouder van een gemeente mee. Onder
andere door een onderzoek in te stellen, gegevens op te vragen of aanwijzingen te geven. Deze
behoefte lijkt, ondanks de toegenomen decentralisatie, nog niet erg afgenomen. Zo is het aantal
rijksmonitoren sinds 2006 met zo'n 20% is toegenomen.
Het vorige kabinet heeft wel goede stappen gezet om te komen tot juiste interbestuurlijke
verhoudingen als het gaat om toezicht. Zo ligt momenteel in de Tweede Kamer het wetsvoorstel
Revitalisering Generiek Toezicht voor. Door dit wetsvoorstel wordt het aantal specifieke
toezichtmogelijkheden van het rijk en de provincie teruggedrongen. De toezichthouder kan dan
alleen nog maar op grond van de gemeentewet toezicht houden op de gemeentelijke
taakuitvoering.
Hiermee treedt er feitelijk nog geen verandering in de informatieverplichtingen voor gemeenten op,
aangezien provincie of rijk evengoed in het kader van toezicht, financieel rekenschap en de
ontwikkeling van beleid veel informatie bij gemeenten opvragen. Het gaat onder andere om
informatie verkregen uit bestuurlijke of ambtelijke gesprekken, navraag van gemeentelijke
informatie bij de beantwoording van Kamervragen, vragen vanuit burgerbrieven, goedkeuring van
projectvoorstellen of projectbudgetten, de levering van gegevens voor statistieken, het toezenden
van voortgangsrapportages, het aanleveren van gegevens voor monitors, bijdragen aan
evaluatierapporten en verantwoordingen met accountantsverklaringen. Deze
informatieverplichtingen leveren een behoorlijke bestuurlijke drukte en een forse administratieve
last op voor gemeenten.
Er is onderzocht1 op welke terreinen de administratieve lasten voor gemeenten, die voortvloeien
uit Rijksregelgeving, het grootst zijn. Zo hebben gemeenten ten aanzien van het beleidsterrein
maatschappelijke zorg 29 informatieverplichtingen. Maar ook het terrein ruimtelijke ordening levert
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gemeenten 20 informatieverplichtingen op. Op het terrein van werk en inkomen moeten
gemeenten aan 17 informatieverplichtingen voldoen. Ter illustratie de informatieverplichting rond
de Bijstandsuitkeringenstatistiek - één van de vier statistieken die gekoppeld is aan de WWB waarvoor de gemeenten maandelijks, per uitkeringsgerechtigde op 35 kenmerken in beeld moeten
brengen aan wie, met welke oorzaak en voor welk bedrag een uitkering is verstrekt. Nederland telt
op dit moment ongeveer 300.000 bijstandsgerechtigden. Dit levert gemeenten een
informatieverplichting op van 300.000 x 35 x 12 = 126 miljoen te verzamelen gegevens per jaar.
In de huidige situatie van overheveling van taken naar gemeenten in combinatie met gelijktijdige
kortingen onderstrepen deze voorbeelden de noodzakelijkheid om kritisch naar deze uitvraag en
de bijbehorende administratieve lasten te kijken.
Wat vragen we van het rijk en de provincies? Vergroting vrije ruimte en beperking lasten
Waneer het rijk een taak overhevelt aan de gemeenten dient dit niet gebonden te worden aan
uitvoerige kwaliteitsvereisten en regels. Door de taken vrij in medebewind te geven, kan de
gemeenten naar lokale behoefte invulling geven aan het beleid een maatwerk bieden. Naast deze
beleidsvrijheid vooraf, dient de controle - tijdens en achteraf- door de gemeenteraad te gebeuren,
niet door het rijk of de provincie.
Om de informatiebehoefte vanuit het rijk en/of de provincie te beperken en de positie van de
gemeenteraad als democratisch controleorgaan te versterken, is het nodig maatregelen te treffen.
Het regeerakkoord benoemt terecht de noodzaak tot het terugdringen van interbestuurlijke lasten.
Het is onduidelijk wat het kabinet hieraan wil gaan doen. Het is zaak de komende kabinetsperiode
zowel de regeldruk als informatieverplichtingen uit bestaande wet- en regelgeving te herzien en
wettelijk blijvend te beperken.
We zullen er bij het kabinet op aandringen een beoordelingskader voor interbestuurlijke
informatiearrangementen te ontwikkelen, zoals benoemd in de rijksbegroting 2011. Dit kader dient
de informatie-uitvragen bij gemeenten te toetsen op nut en noodzaak en zoveel mogelijk te
beperken tot de informatie die gemeenten zelf leveren via www.waarstaatieqemeente.nl.
De VNG hanteert als uitgangspunt dat het democratisch gelegitimeerde controleorgaan, de
gemeenteraad, beoordeelt of de uitvoering conform de taak is verlopen. De informatie die
minimaal nodig is om de raad zicht te geven op de taakuitvoering door het college wordt conform
dit uitgangspunt in beeld gebracht. In de bijlage is een overzicht gegeven van wetten, waarbij we
reeds zijn begonnen met de inventarisatie. De uitkomst hiervan wordt ook gepresenteerd aan de
relevante wetgever en toezichthouder, zodat zij zicht hebben op welke informatie van de
gemeenten verwacht kan worden.
Wat hebben we nodig?
Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 12 november jl. deed onze voorzitter
de oproep om met suggesties te komen hoe gemeenten effectiever kunnen opereren door minder
regeldruk en minder verantwoording aan rijk en provincie. Meer beleids - en uitvoeringsruimte, en
controle door de gemeenteraad vormen een randvoorwaarde om taken te kunnen decentraliseren

en dienen als inzet om tot een bestuursakkoord met het rijk te komen.
Wij vernemen graag van u op welke wetten en terreinen de informatiebehoefte van het rijk of de
provincie met prioriteit verminderd moet worden, omdat de gemeentelijke verantwoording en
controle hiervoor toereikend zijn. Hierbij kunt u denken aan informatie voor: bestuurlijke of
ambtelijke gesprekken, projectvoorstellen of-budgetten, statistieken, voortgangsrapportages,
monitors, evaluatierapporten en accountantsverklaringen.
Bovendien staan wij open voor alle voorbeelden van andersoortige bemoeienis en regelgeving van
het rijk die de gemeentelijke bewegingsvrijheid in de uitvoering en lokaal maatwerk belemmeren.
Als u meer informatie wilt over of suggesties heeft voor de versterking van de gemeentelijke
verantwoording en controle, een vermindering van de interbestuurlijke informatiebehoefte en een
vergroting van de gemeentelijke bewegingsvrijheid, dan kunt u contact opnemen met het
bestuursbureau, 070-3738770, bestuursbureau@vnq.nl.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

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

