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Terugblik na ALV 25 september en vooruitblik naar de 
kabinetsformatie  
  
‘De grens is bereikt’: dat was de boodschap van Jan van Zanen in de ALV van 25 

september. In aanloop naar de ALV was al duidelijk dat het hoofdpunt de financiële 

situatie van gemeenten zou zijn. Veel raadsleden waren betrokken bij het Actiecomité 

Raadsleden in Verzet die in een duidelijke motie lieten weten dat de financiële positie 

van gemeenten onhoudbaar is. 

 

Tijdens de ALV zijn een aantal moties aangenomen over de penibele financiële positie van 

gemeenten en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Na de ALV heeft de VNG voor en 

achter de schermen de boodschap van de ALV overgebracht aan de Tweede Kamer en het 

kabinet. Zie ook: Brief aan kabinet: Boodschap ALV 

 

Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG, had op 4 november een gesprek met een 

groep raadsleden, waaronder de drie initiatiefnemers van het Actiecomité Raadsleden in 

Verzet. Met hen is gesproken over de moeilijke situatie van gemeenten en wat dat betekent 

voor raadsleden, en ook over het uitblijven van zichtbaar resultaat terwijl de bezuinigingen wel 

zichtbaar zijn. Afgesproken is om via de VNG Raadsledennieuwsbrief meer te communiceren 

over de acties van de VNG om hier een oplossing voor te vinden, en om de gesprekken met 

de raadsleden periodiek te herhalen om de verbinding goed vast te houden.  

 

De focus voor het najaar is gericht op de tekorten in het sociaal domein en dan vooral de 

aanzuigende werking van het abonnementstarief in de Wmo en de kosten van de Jeugdzorg. 

Onderzoeken die al eerder gestart waren naar deze kosten komen in het najaar uit, de VNG 
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wil dat de tekorten die blijken uit de onderzoeken vergoed worden. In de media is er goed 

aandacht voor deze kwestie en de inzet van de VNG.   

  

In december verwachten we de onderzoeken naar de kosten van de Jeugdzorg. De VNG 

stuurt op de vraag welke structurele middelen gemeenten nodig hebben om de discussie met 

het rijk te beslechten over de financiële randvoorwaarden voor de jeugdhulp. 

 

Op basis van het onderzoek voert de VNG gesprekken met het huidige kabinet om tot een 

concreet antwoord op de vraag te komen welke structurele middelen gemeenten nodig hebben 

om de Jeugdwet uit te voeren, en welke maatregelen nodig zijn. De uitkomsten liggen 

vervolgens voor in de kabinetsformatie na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. 

  

  

  
 

Inzet kabinetsformatie 2021 
  
Richting de kabinetsformatie werken we langs de vier sporen zoals hieronder te zien. 

 

 
 

De financiële tekorten van gemeenten moeten opgelost worden en de interbestuurlijke 

verhoudingen verbeterd voordat gemeenten nieuwe ambities kunnen oppakken. 

Gemeenten zien dat er veel werk te verzetten is om de woningcrisis op te lossen, de 

regionale economie te versterken en het klimaatakkoord uit te voeren. Maar zonder 

voldoende structurele middelen is dit niet te realiseren.   

  

De vier sporen werken we de komende periode uit en bespreken we met de leden: eerst 

tijdens de Bestuurdersdag van 27 november en daarna in de BALV van februari. Tegelijk wordt 

voor en achter de schermen gesproken met politieke partijen, departementen en de adviseurs 

die de formatie voorbereiden. 

 

In de afgelopen periode verschenen veel onderzoeken die het verhaal van de gemeenten 

ondersteunen en versterken. In september kwam het onderzoek van de Studiegroep 

Interbestuurlijke en Financiele Verhoudingen uit met aanbevelingen voor betere 

interbestuurlijke samenwerking. De eerste concrete uitwerking is de wens van de Tweede 

Kamer om de formatie interbestuurlijk voor te bereiden. Deze week stuurde minister Ollongren 

(BZK) een onderzoek naar de Tweede Kamer met verbetervoorstellen voor de 

decentralisaties. 
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Wat kunt u als raadslid doen? 
   
Raadsleden zien als geen ander wat de gevolgen zijn van nationaal beleid in de wijken 

en dorpen van ons land en krijgen dat ook te horen van de inwoners. 

 

Het is heel waardevol voor de VNG als raadsleden deze verhalen doorvertellen op de plekken 

waar zij actief zijn: in de eigen politieke partijen, bij ondernemers en mensen in de buurt Zo 

wordt van onderop duidelijk dat de handen van gemeenten gebonden zijn om de problemen op 

lokaal niveau op te pakken. 

  

  
 

VNG-commissie Raadsleden en Griffiers 
  
Als vereniging heeft de VNG naast het bestuur een aantal adviescommissies, waaronder 

sinds september 2018 een commissie Raadsleden en Griffiers. 

 

In deze commissie bespreken raadsleden en griffiers iedere maand allerhande actuele 

onderwerpen binnen en buiten de VNG. Op deze wijze geven we invulling aan het versterken 

van de rol en positie van raadsleden. 
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