
 

 

Procedure en regels voor indiening en ondertekening amendementen en moties 
voor de Najaars ALV van 2 december 2022   

Deze notitie beschrijft in het kort de procedure voor het indienen van amendementen (paragraaf 1) 

en moties (paragraaf 2) voor de komende Najaars ALV en de regels die gelden voor de 

ondertekening (paragraaf 3).   

 

Indienen van amendementen 

De leden kunnen bij voorstellen die ter besluitvorming aan de ALV worden voorgelegd volgens de 

statuten uiterlijk 9 werkdagen voorafgaand aan de ALV amendementen indienen. Dit betekent voor 

de Najaars ALV van 2 december 2022 als deadline uiterlijk maandag 21 november 2022, 12.00 uur. 

U kunt voor amendementen hetzelfde mailadres gebruiken als voor moties: motiealv@vng.nl).   

 

Voor een amendement geldt dat helder moet zijn verwoord hoe het ALV-voorstel moet worden 

aangepast. Dit betekent dat precies moet worden aangegeven wat er in de tekst moet worden 

geschrapt en wat ervoor in de plaats moet komen.  

 

Voor het indienen van een amendement gelden voor ondertekening dezelfde voorwaarden als bij 

het indienen van een motie. Zie verder paragraaf 3.  

 

U kunt bij vragen over het indienen van een amendement contact opnemen met de Concernstaf. 

Contactpersoon is Frans van de Waart. (06-57593279). Per mail bereikbaar via: motiealv@vng.nl.  

 

Verzoek delen concept motieteksten met de VNG 

De VNG stelt het op prijs wanneer een gemeente een motie al in het concept-stadium deelt met het 

VNG-bureau (via motiealv@vng.nl) zodat er contact kan worden gelegd tussen de beleidsafdeling 

van de VNG en de betreffende gemeente. Dat stelt de VNG in staat om VNG standpunten/inzet en 

actuele ontwikkelingen nader toe te lichten. In de praktijk is gebleken dat deze afstemming vaak 

leidt tot aanpassingen of aanscherpingen in de tekst van de motie.    

 

U kunt bij vragen over de procedure voor het indienen van moties contact opnemen met de 

Concernstaf. Contactpersonen zijn Rommy Bakker (06-55893983) en/of Frans van de Waart  

(06-57593279). Zij zijn per mail bereikbaar via motiealv@vng.nl.   

 

De deadline voor het indienen van moties  

De deadline voor het indienen van definitieve moties voor de ALV van 29 juni 2022 is uiterlijk 

maandag 21 november 2022, 12.00 uur, via motiealv@vng.nl. Dit is geen statutaire deadline, maar 

een dringend verzoek van het VNG bestuur aan de leden. Als moties op tijd worden ingediend, kan 

de VNG de leden tijdig informeren over de moties en de preadviezen van het VNG-bestuur bij de 

moties. Latere indiening betekent dat het VNG bestuur geen tijdig preadvies meer kan vaststellen. 
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Het gevolg hiervan is dat de gemeenten hun standpuntbepaling over de motie en het preadvies niet 

meer tijdig kunnen voorbereiden. Gemeenten geven aan dat ze het heel vervelend vinden als niet 

alle moties behandeld kunnen worden in de laatste B&W vergadering voor de ALV. 

 

Voorbereiden en vaststellen preadviezen door het VNG-bestuur en informeren van de leden 

Het VNG-bureau bereidt op basis van de ingediende definitieve motie een preadvies van het VNG-

bestuur bij de motie voor. Er zijn drie smaken: overnemen, aanhouden of ontraden.  

 

De planning is als volgt:  

 Op woensdag 23 november, 11.00-12.00 uur bespreekt het VNG-bestuur in een extra 

ingelaste bestuursvergadering de tot dan toe definitief ingediende moties en stelt het VNG-

bestuur de preadviezen vast.  

 Na deze bestuursvergadering informeert de VNG de leden zo spoedig mogelijk 

(streefdatum is donderdag 22 november) in een ledenbrief over de moties en preadviezen.  

Hieronder volgt meer informatie over de ondertekening van moties voor de ALV aan de hand van 

de meest gestelde vragen.  

 

Wie ondertekent namens de gemeente een motie voor de ALV?  

Het indienen van moties voor de ALV is een uitvoerende bestuurlijke aangelegenheid, die volgens 

artikel 160 van de Gemeentewet  binnen de bevoegdheid van het college valt. Dit betekent dat 

moties namens het college ondertekend worden. Daarnaast is medeondertekening door raadsleden 

stemmen met de gemeenteraad.  

 

Wie ondertekent namens het college een motie voor een ALV?  

Namens het college zijn de volgende ondertekeningen mogelijk:  

 De burgemeester namens het college; 

 De burgemeester samen met de (inhoudelijk) betrokken wethouder namens het college; 

 De burgemeester samen met de gemeentesecretaris namens het college; 

 

Uitgangspunt is dat de inhoud van de motie binnen het college is afgestemd.  

 

Hoe zit het met de ondertekening van een motie die mede door andere gemeenten worden 

ingediend?  

Onderaan de motie kunnen de namen worden gezet van de gemeenten die de motie mede 

indienen met daarbij een handtekening namens het college van de mede indienende gemeente 

(wie ondertekent namens het college van de mede-indienende gemeente is niet van belang).  

 

Hoe om te gaan met gemeenten die de motie willen ondersteunen?  

Daarvoor volstaat een opsomming (in bullets) van de namen van deze gemeenten onderaan de 

motie of in een aparte bijlage. Hiervoor zijn geen handtekeningen nodig.  
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Steunbetuigingen aan moties dienen door ondersteunende gemeenten bij de indienende gemeente 

te worden aangeleverd. De gemeente is dus zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van 

overzichten van ondersteunende gemeenten. 

 

De indienende gemeente kan het VNG-bureau tot uiterlijk 1 dag voor de ALV een definitieve lijst 

van ondersteunende gemeenten doorgeven. Deze lijst wordt geplaatst op de site van de VNG. Dit is 

een aparte lijst als bijlage bij de motie. Verzoeken hiervoor dienen uiterlijk dinsdag 28 juni  

10.00 uur te zijn ingediend via motiealv@vng.nl.  

 

Doorgeven ambtelijke en bestuurlijke contactpersonen en mogelijkheid tot inspreken in ALV 

Wij vragen u om bij het indienen van de motie ook de naam en gegevens van de ambtelijke 

contactpersoon en van de inhoudelijk verantwoordelijke bestuurder (burgemeester, wethouder, 

raadslid, secretaris of griffier) van de gemeente aan ons door te geven (via motiealv@vng.nl)  

 

Daarnaast is het mogelijk dat een vertegenwoordiger van de gemeenten als inspreker de motie in 

de ALV toelicht. Dat kan een burgemeester, wethouder, secretaris, griffier of raadslid zijn. Voor 

moties waarop door het VNG bestuur een positief preadvies is uitgebracht is dit niet per se nodig.  

 

Alleen fysiek aanwezige deelnemers kunnen in de ALV het woord vragen. Indien u het voornemen 

hebt om het woord te voeren, stellen wij het op prijs als u zich vooraf bij het VNG-bureau aanmeldt 

(liefst woensdag 30 november via motiealv@vng.nl zodat wij een reactie namens het 

VNG-bestuur kunnen voorbereiden. U krijgt dan het woord bij het betreffende agendapunt. 

Vanzelfsprekend kunt u ook altijd spontaan het woord vragen in de ALV.   

 

Wat is nog meer van belang om te weten?  

 Een motie is pas definitief als deze is ondertekend. De VNG publiceert alleen moties met 

een handtekening.  

  

 



CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 29 JUNI 2022 

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, op 

woensdag 29 juni 2022 in De Westfries in Hoorn.  

 

Aanwezig zijn het bestuur  met de heer J. Van Zanen (burgemeester van Den Haag) als 

voorzitter, tevens voorzitter van de vergadering  en de algemene directie van de Vereniging, 

alsmede, blijkens de ingeleverde presentiekaarten. 

 

a. Gemeenten 

 

Aa en Hunze 
Aalsmeer 
Aalten 
Achtkarspelen 
Alblasserdam 
Albrandswaard 
Alkmaar 
Almelo 
Almere 
Alphen aan den Rijn 
Alphen-Chaam 
Altena 
Ameland 
Amersfoort 
Amstelveen 
Amsterdam 
Apeldoorn 
Arnhem 
Assen 
Asten 
Baarle-Nassau 
Baarn 
Barendrecht 
Barneveld 
Beesel 
Berg en Dal 
Bergeijk 
Bergen op Zoom 
Berkelland 
Bernheze 
Best 
Bladel 
Blaricum 
Bloemendaal 
Bodegraven-Reeuwijk 
Boekel 
Borger-Odoorn 
Borsele 
Boxtel 
Breda 
Brielle 
Bronckhorst 
Brummen 
Bunnik 

Bunschoten 
Buren 
Capelle aan den IJssel 
Castricum 
Coevorden 
Cranendonck 
Culemborg 
Dalfsen 
Dantumadiel 
De Bilt 
De Fryske Marren 
De Ronde Venen 
De Wolden 
Delft 
Den Haag 
Den Helder 
Deurne 
Deventer 
Diemen 
Dijk en Waard 
Dinkelland 
Doetinchem 
Dongen 
Dordrecht 
Drechterland 
Drimmelen 
Dronten 
Duiven 
Echt-Susteren 
Edam-Volendam 
Ede 
Eemsdelta 
Eijsden-Margraten 
Eindhoven 
Elburg 
Emmen 
Enkhuizen 
Epe 
Ermelo 
Etten-Leur 
Geldrop-Mierlo 
Gemert-Bakel 
Gennep 
Gilze en Rijen 

Goes 
Gooise Meren 
Gorinchem 
Gouda 
Groningen 
Haarlem 
Haarlemmermeer 
Halderberge 
Hardenberg 
Hardinxveld-Giessendam 
Harlingen 
Hattem 
Heemskerk 
Heemstede 
Heerde 
Heerenveen 
Heerlen 
Heeze-Leende 
Heiloo 
Hellendoorn 
Hellevoetsluis 
Helmond 
Hendrik-Ido-Ambacht 
Hengelo 
Het Hogeland 
Heumen 
Heusden 
Hillegom 
Hilvarenbeek 
Hoeksche Waard 
Hof van Twente 
Hollands Kroon 
Hoogeveen 
Hoorn 
Horst aan de Maas 
Huizen 
Hulst 
IJsselstein 
Kaag en Braassem 
Kampen 
Kapelle 
Katwijk 
Kerkrade 
Koggenland 



Krimpen aan den IJssel 
Krimpenerwaard 
Laarbeek 
Land van Cuijk 
Landgraaf 
Landsmeer 
Lansingerland 
Laren 
Leeuwarden 
Leiden 
Leiderdorp 
Leidschendam-Voorburg 
Leusden 
Lingewaard 
Lisse 
Loon op Zand 
Lopik 
Losser 
Maasdriel 
Maasgouw 
Maashorst 
Maassluis 
Maastricht 
Meerssen 
Meierijstad 
Meppel 
Midden-Drenthe 
Midden-Groningen 
Moerdijk 
Molenlanden 
Montferland 
Montfoort 
Neder-Betuwe 
Nederweert 
Nieuwegein 
Nieuwkoop 
Nijkerk 
Nijmegen 
Nissewaard 
Noardeast-  
Noord-Beveland 
Noordenveld 
Noordoostpolder 
Noordwijk 
Nunspeet 
Oegstgeest 
Oirschot 
Oisterwijk 
Oldambt 
Oldebroek 
Oldenzaal 
Olst-Wijhe 
Ommen 
Oost Gelre 
Oosterhout 
Ooststellingwerf 
Oostzaan 
Opmeer 

Opsterland 
Oss 
Oude IJsselstreek 
Ouder-Amstel 
Oudewater 
Overbetuwe 
Papendrecht 
Peel en Maas 
Pijnacker-Nootdorp 
Purmerend 
Putten 
Raalte 
Reimerswaal 
Renswoude 
Reusel-De Mierden 
Rhenen 
Ridderkerk 
Rijssen-Holten 
Rijswijk 
Roerdalen 
Roermond 
Roosendaal 
Rozendaal 
Rucphen 
Schagen 
Scherpenzeel 
Schiedam 
Schouwen-Duiveland 

-Hertogenbosch 
Simpelveld 
Sint-Michielsgestel 
Sittard-Geleen 
Sliedrecht 
Sluis 
Smallingerland 
Soest 
Someren 
Staphorst 
Stede Broec 
Steenbergen 
Steenwijkerland 
Stein 
Stichtse Vecht 

-  
Terneuzen 
Terschelling 
Texel 
Teylingen 
Tholen 
Tilburg 
Tubbergen 
Twenterand 
Tynaarlo 
Tytsjerksteradiel 
Uitgeest 
Uithoorn 
Urk 
Utrecht 

Utrechtse Heuvelrug 
Vaals 
Valkenswaard 
Veendam 
Veenendaal 
Veere 
Veldhoven 
Velsen 
Venray 
Vijfheerenlanden 
Vlaardingen 
Vlissingen 
Voerendaal 
Voorschoten 
Voorst 
Vught 
Waalwijk 
Waddinxveen 
Wageningen 
Wassenaar 
Waterland 
Weert 
West Betuwe 
West Maas en Waal 
Westerkwartier 
Westland 
Weststellingwerf 
Westvoorne 
Wierden 
Wijchen 
Wijdemeren 
Wijk bij Duurstede 
Winterswijk 
Woensdrecht 
Wormerland 
Woudenberg 
Zaanstad 
Zaltbommel 
Zeewolde 
Zeist 
Zoetermeer 
Zoeterwoude 
Zuidplas 
Zundert 
Zutphen 
Zwartewaterland 
Zwijndrecht 
Zwolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

01. Opening en Agenda  
De voorzitter heet de leden welkom en vraagt allereerst de aandacht van de leden voor het antwoord van de 

Koning op het bericht van de VNG. De Koning stelt de uiting van gevoelens van eerbied en verbondenheid 

op prijs en wenst de VNG een geslaagde bijeenkomst toe. 

 

De voorzitter geeft vervolgens een toelichting op de stemprocedure. Zoals gebruikelijk vindt er deze ALV 

besluitvorming plaats op basis van gewogen stemmen. Elke gemeente heeft per 1000 inwoners 1 stem, met 

een maximum van 75 stemmen per gemeente. De uitslagen zijn openbaar en het stemgedrag wordt na de 

vergadering via de VNG-website bekend gemaakt. Het systeem wordt getest met een proefstemming. Alleen 

vooraf aangemelde sprekers kunnen het woord voeren.  

 

Om toe te zien op een juist verloop van de stemmingen is een commissie van stemopneming aangewezen. 

Deze staat onder voorzitterschap van Marga Vermue, burgemeester van Sluis.  

 

02. Voorstel notulencommissie 
Van deze vergadering zal het VNG-bureau een verslag uitwerken dat ter accordering op de eerstvolgende 

vergadering aan de leden wordt voorgelegd. Om toe te zien op een correcte weergave van de vergadering 

wordt statutair een notulencommissie ingesteld, bestaande uit ten minste drie personen.  

 

De voorzitter stelt voor om de volgende drie personen te benoemen in de notulencommissie:  

 Erik van Merrienboer, burgemeester Terneuzen 

 Jacqueline van Dongen, wethouder Zwijndrecht 

 Riekje van Vugt-Buter, wethouder Loon op Zand.  

 

Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.  

 

3. Voorstel tot goedkeuring notulen Extra ALV 13 januari 2022 
Dan de vaststelling van de notulen van onze vorige vergadering, de Extra ALV van 13 januari 2022.  

De leden van de notulencommissie voor deze vergadering werd gevormd door: 

 Reshma Roopram, wethouder Barendrecht 

 Erik Drenth, wethouder Midden-Groningen 

 Nermina Kundic, wethouder Soest. 

 

Zij hebben verklaard dat de notulen een getrouw beeld geven van wat tijdens de vergadering is besproken 

en besloten.  

 

Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.  
 

04. Mededelingen  
De leden zijn op 19 mei 2022 

VNG bestuur en commissies. Inmiddels hebben zich ruim 300 kandidaten aangemeld. Daarmee zitten wij 



 

nog lang niet op het aantal kandidaten dat zich vier jaar geleden aanmeldde. De voorzitter nodigt kandidaten 

van harte uit om zich bij voorkeur uiterlijk 1 juli 2022 aan te melden.  

 

05. Jaarverslag 2021, inclusief Financieel Jaarverslag en inhoudelijke 

verantwoording collectieve financiering gemeentefonds 
Het jaarverslag bestaat uit een online bestuurlijk verslag en een financieel verslag. De verantwoording van 

het fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) is opgenomen in beide verslagen.  

Het VNG-bestuur legt het bestuurlijk verslag ter kennisname aan de leden voor en vraagt de leden om het 

 

 

Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. 

 

 
De leden hebben een integrale VNG kadernota ontvangen op basis van de maatschappelijke opgaven waar 

gemeenten voor staan. Rekening houdend met de verschillen in governance en financiering van de 

verschillende VNG activiteiten legt het bestuur in totaal vier voorstellen ter besluitvorming aan de leden voor: 

a. Het contributievoorstel VNG voor 2023 

b. De Kadernota 2023 met daarin de ambities voor de beleidsinzet en de  inzet op gebied van GGU 

c.  

d. Het voorstel om het saldo van de beklemde gemeentefondsreserve toe te voegen aan de algemene 

reserve VNG Realisatie.  

 

Motie Barendrecht 

Bij dit agendapunt is een motie van de gemeente Barendrecht ontvangen.  De motie doet een voorstel voor 

deze motie ontraden.  

 

Wethouder Lennart van der Linden geeft aan dat de VNG er financieel solide voorstaat en er een grote 

risicovolle beleggingsportefeuille is. De voorgenomen afbouw van de portefeuille is niet gerealiseerd en de 

portefeuille groeit zelfs door. Daarom de oproep aan de VNG om de portefeuille te verkleinen en geld aan 

gemeenten terug te geven.  

 

Penningmeester Eric van Oosterhout wijst er namens het bestuur op dat er meerjarige afspraken zijn 

contributie voor de leden centraal staat. Versnelde afbouw van de beleggingsportefeuille brengt de 

slagkracht van de vereniging in gevaar in een tijd dat de VNG veel werk heeft te verzetten.  

 

Wethouder Lennart van der Linden geeft aan dat er sinds het maken van de meerjarige afspraken in 2018 

wel iets is veranderd. 

 

Penningmeester Eric van Oosterhout 

klein eenmalig voordeel oplevert, terwijl dit leidt tot een hogere contributie op langere termijn.   



 

 

Uitslag stemming: de motie Barendrecht 'Vermindering beleggingsportefeuille VNG': is verworpen met een 

meerderheid van 90,04% 

 

Uitslagen van de stemmingen over de voorstellen: 

6a. VNG contributievoorstel 2023: aangenomen met 98,29% 

6b. VNG Kadernota voor 2023: aangenomen met 100% 

6c. Totale GGU Begroting 2023 fonds GGU: aangenomen met 99,41% 

6d. Toevoegen saldo beklemde gemeentefondsreserve aan algemene reserve VNG 

Realisatie: aangenomen met 99,91%. 

 

7. Uitwerking Regeerakkoord en gevolgen voor gemeenten 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur de leden op 1 juni een eerste stand van zaken heeft gegeven van de 

voortgang van de gesprekken met het kabinet met een toelichting op de Voorjaarsnota. Vorige week 

woensdag ontvingen de leden  de VNG-inzet voor 

de komende periode. In verband met het uitstel van het 

hebben de leden de resolutie uiteindelijk pas kort voor deze ALV ontvangen.  

  

De voorzitter wijst erop dat over dit onderwerp eerder al het een en ander is gewisseld in de bijdrage van de 

minister van BZK en zijn eigen speech.  

 

Kernpunten van de resolutie zijn: 

1. 

om dat nogmaals luid en duidelijk uit te spreken 

2. 

overheid kunnen optreden. Hiervoor moet het  wel worden gedicht. 

3. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid ontstaan over waar we aan toe zijn. 

4. Als het kabinet blijft bij het coalitieakkoord en geen oplossing biedt voor het ravijn kan het niet 

anders dat we met de handrem moeten besturen en dat gemeenten zeer beperkt kunnen bijdragen 

aan de ambities van het kabinet. Daarom moet het kabinet zich aan de wet houden en gemeenten 

adequaat financieren. 

5. Als het kabinet garandeert dat gemeenten in staat worden gesteld om hun werk te doen -ook 

financieel- zijn gemeenten bereid om het gesprek aan te gaan over de uitbreiding van het lokaal 

belastinggebied. Dit gebeurt wel onder nadrukkelijke voorwaarden. Het zou absurd zijn dat het rijk 

zijn wettelijke taak niet nakomt en gemeenten vervolgens bij de eigen inwoners geld moeten ophalen 

om het gat dat het rijk doet ontstaan te vullen. We doen een oproep aan de minister om, als het 

lokaal belastinggebied niet lukt of vertraagt in ieder geval met een plan B te komen, waarbij het voor 

rekening en risico van het rijk is om voldoende middelen als gemeenten te houden.  

6. We gaan met het Interprovinciaal Overleg (IPO) in gesprek  over een gezamenlijke strategie voor 

verwerking hiervan in de komende meerjarenbegroting.  

 

Amendement Breda en Zaanstad namens G40 

Paul Depla, burgemeester van Breda, geeft een toelichting op het amendement van de gemeenten Breda en 



 

Zaanstad namens de G40. Het is goed dat de resolutie er ligt. Deze kan echter op enkele punten nog wat 

scherper worden geformuleerd.  

 

Het amendement stelt voor de huidige passage in de resolutie: 

kabinet over deze gezamenlijke aanpak en dat gemeenten een brede delegatie van het kabinet moeten 

 

 

Te vervangen door de nieuwe passage:  

2. Dat het noodzakelijk is om op korte termijn, bij voorkeur gelijktijdig met het overleg medio juli inzake 

landelijke regietafel  asiel en migratie, en in ieder geval kort na het reces en voor Prinsjesdag te overleggen 

met het kabinet over deze gezamenlijke aanpak en dat gemeenten een brede delegatie van het kabinet 

moeten uitnodigen om genoemd overleg te voeren. In dit overleg kunnen uitsluitend afspraken gemaakt 

worden over de rol van gemeenten over de maatschappelijke opgaven (waaronder ook asiel en migratie) als 

 

 

Ook stelt het amendement voor om de volgende huidige passage in de resolutie te schrappen: 

 als onderdeel van de . 

 

Andere insprekers 

Eva Boswinkel, wethouder Zutphen, geeft aan dat er binnen het M50-netwerk brede steun is voor deze 

resolutie. Toch was er tijdens de afgelopen M50-

 

 

Jan Iedema, wethouder Zoetermeer, spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de VNG in de gesprekken 

met het rijk. Er zijn mooie resultaten bereikt voor de korte termijn. 

zekerheid en de opschalingskorting hangt boven ons hoofd. De resolutie is op een goede manier 

aangescherpt met het eerder toegelichte amendement en krijgt de steun van Zoetermeer. De gemeente zal 

het proces kritisch blijven Er liggen 

diverse aangenomen moties en een eerdere resolutie van de VNG die oproepen tot verdergaande 

maatregelen als het kabinet na de kabinetsformatie niet over de brug zou komen met structureel geld. 

Zoetermeer wil de druk op het kabinet blijven opvoeren.   

 

Reactie namens het bestuur 

Theo Weterings, commissievoorzitter Bestuur & Veiligheid, reageert namens het bestuur op het 

amendement en de inbreng van de andere insprekers. Het bestuur adviseert positief op het amendement 

van Breda en Zaanstad. Het f

niet mee uit de voeten.  

 

 

De conform het amendement gewijzigde resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 99,65%.  

 

 



 

08. Bestuurlijke afspraken klimaat en energie 
Het bestuur stelt de leden voor om in te stemmen met de afspraken die de VNG heeft gemaakt over de 

uitvoering van het klimaatakkoord met rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van waterschappen 

(UvW).  

 

Bij dit agendapunt zijn de volgende moties ingediend:  

-  

-  

-  

 

Op deze drie moties is door het bestuur een positief preadvies uitgebracht.  

 

 

Jeroen Rooijakkers, wethouder Veldhoven, geeft een toelichting op de motie. Hij uit zijn verbazing over 

gebrek aan capaciteit op het net. Gemeenten, bedrijven en particulieren willen wel, maar kunnen hun 

plannen daardoor niet uitvoeren. Dat is Nederland onwaardig.  

 

 

Jacqueline van Dongen, wethouder van Zwijndrecht, geeft een toelichting op de motie. Veel 

zekerheid voor gemeenten die zich willen inspannen.  

 

 

Erik van Merrienboer, burgemeester van  Terneuzen, geeft een toelichting op de motie. Naast aandacht voor 

structurele positie gemeente moet er ook aandacht zijn voor de uitvoerbaarheid van grote transities in de 

praktijk. Er is behoefte aan voldoende capaciteit in gemeenten.  

 

Ton Heerts, voorzitter van het College voor Arbeidszaken, reageert namens het bestuur op de motie 

Terneuzen. Er is veel aan de hand. Uitstroom van personeel bij gemeenten is groot en er komen jarenlange 

tekorten aan personeel aan. Samenwerking tussen gemeenten en met andere partijen zal noodzakelijk zijn 

om dit op te vangen.  

 

Inspreker bij het bestuursvoorstel  

Floor Vermeulen, burgemeester van Wageningen, boter bij de vis . In tekst van 

het bestuursvoorstel kan worden gelezen dat de VNG de hogere ambities voor het klimaat niet steunt. De 

VNG zou zich wel achter deze hogere ambities moeten scharen, waarbij er natuurlijk wel voldoende 

middelen naar gemeenten moeten gaan.  

 

Lot van Hooijdonk, commissievoorzitter Economie, Klimaat, Energie & Milieu, reageert namens het bestuur. 

Zij is het inhoudelijk eens met de steun voor hogere ambities mits daar de middelen voor beschikbaar zijn. 

De huidige tekst in het bestuursvoorstel is zo gekozen vanwege de context van het Klimaatakkoord dat door 

de VNG is getekend. Daar heeft de VNG zich aan gebonden. Daarna komen aanvullende voorstellen over 

hogere ambities aan bod en die zal de VNG beoordelen v  

Gemeentelijke initiatieven om extra stappen te zetten worden zeker door de VNG gesteund.  



 

 

Jacqueline van Dongen, wethouder van Zwijndrecht, wijst op het belang van adequate financiering van 

warmtenetten. Zij heeft twee verzoeken aan de VNG. Wees realistisch over de onrendabele top die er vaak 

is bij warmtenetten en voorkom dat  risico bij gemeenten worden neergelegd. De Kaderbrief 

noemt opties die gemeenten verplichten om eigen vermogen in te zetten. Dat is onwenselijk.  

 

Lot van Hooijdonk, commissievoorzitter Economie, Klimaat, Energie & Milieu, reageert namens het bestuur. 

Zij vallen onder drie randvoorwaarden die de VNG aan 

de uitvoering van het Klimaatakkoord heeft gesteld. De gemeenten waarbij deze problematiek speelt zijn van 

harte uitgenodigd voor de bijeenkomsten die de VNG hierover organiseert.  

 

Uitslagen stemmingen over de moties en het bestuursvoorstel Bestuurlijke afspraken klimaat en energie  

- Motie Veldhoven: Plan van aanpak capaciteit schaarste elektriciteitsnetwerk : aangenomen bij 

acclamatie 

- Motie Zwijndrecht Programmeerbare financiering energietransitie : aangenomen bij acclamatie 

- Motie Terneuzen Uitvoerbaarheid op het gebied van de transities van klimaat, energie, stikstof en 

wonen : aangenomen bij acclamatie 

- Bestuurlijke afspraken klimaat en energie : aangenomen met 99,54% 

 

09. Overzicht rijksbeleid op het gebied van wonen 
Dit overzicht hebben de leden in een nazending ontvangen en ter informatie voorgelegd.  

 

Liesbeth Grijsen, vice-commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit, geeft namens het bestuur een 

toelichting op dit overzicht. VNG constateert dat er veel aandacht van het rijk is voor belangrijke 

vraagstukken rond wonen. De VNG heeft met name vragen rond betaalbaar wonen. Zo zal onder meer de 

sloop van woningen straks extra druk hierop zetten.  

 

Bij dit punt worden drie moties behandeld: 

-  

-  

-  Omgevingswet na 

 

 

Op de moties van Sluis en de gemeenten in de Achterhoek is door het bestuur een positief preadvies 

uitgebracht. Het preadvies op de motie Moerdijk is deels overnemen en deels aanhouden.  

 

Motie Sluis  

Marga Vermue, burgemeester van Sluis, geeft een toelichting op de motie. De motie is net name gericht op 

de noodzaak om belemmeringen bij woningbouw weg te nemen. Hoe kunnen gemeenten en rijk daar verder 

mee komen. Zij geeft aan 

van de motie wordt gehaald omdat deze passage verschillend kan worden uitgelegd.  

 

De voorzitter geeft aan dat met die aanpassing het bestuur een positief preadvies uitbrengt op de motie.  

 



 

Motie Moerdijk  

Danny Dingemans, wethouder van Moerdijk, geeft een toelichting op de motie. Steeds opnieuw uitstellen 

van de invoering van de Omgevingswet leidt ertoe dat gemeenten plannen niet kunnen uitvoeren.  

Gelet op het preadvies van het bestuur steunen de indieners van de motie het voorstel: 

- om alleen de eerste oproep in de motie (aandringen op inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 

januari 2023) aan de leden voor te leggen en  

- de tweede oproep (om de Omgevingswet indien nodig met een aantal jaren uit te stellen) aan te 

houden en de VNG de ruimte te geven om de leden hierover te zijner tijd te raadplegen.    

 

Irma van de Scheur, wethouder Berg en Dal, vindt dat de motie erg koerst op datum inwerkingtreding. Regio 

Berg en Dal benadrukt dat niet de invoeringsdatum maar de realisatie van de randvoorwaarden leidend moet 

zijn.  

 

Lot van Hooijdonk, commissievoorzitter Economie, Klimaat, Energie & Milieu, reageert namens het bestuur. 

Zij constateert dat gemeenten over de invoering van Omgevingswet verdeeld zijn. Dat stelt de VNG voor een 

groot dilemma. De zorgen van een deel van de gemeenten zijn zeer terecht. VNG wil daarom een half jaar 

van tevoren helderheid over de invoering van de Omgevingswet. De Eerste Kamer spreekt zich echter pas in 

het najaar uit en dat geeft gemeenten weinig tijd. Op dit moment werkt de VNG aan een oplossing waarbij 

gemeenten die nog niet gereed zijn voor het nieuwe systeem, langer kunnen werken met het oude systeem. 

Dat moet echter nog breder worden getest. Mede gelet hierop houdt de VNG graag op een later moment 

een ledenraadpleging.  

 

Motie Achterhoek 

 

Jasper Bloem, wethouder van Zutphen, geeft een toelichting op de motie. Bij de gemeenten in de 

Achterhoek bestaan grote zorgen over het verbetertraject. Het traject brengt het niveau van 

dienstverlening dat gemeenten kunnen leveren. Daarom wordt deze oproep gedaan voor realisme bij 

ambities, uitvoering en communicatie.  

 

Henri Lenferink, voorzitter van het College voor Dienstverleningszaken, reageert op de motie van de 

gemeenten in de Achterhoek. Hij verwijst allereerst naar de eerdere toelichting die door Lot van Hooijdonk is 

gegeven. Zoals bij andere grote trajecten, zullen er ook hier kinderziekten zijn. In de planning en uitvoering 

moet daarmee rekening worden gehouden. Overigens is de situatie in dit geval niet heel verontrustend, maar 

is er zeker aandacht voor verbeteringen nodig. Het bestuur heeft daarom een positief preadvies uitgebracht 

op deze motie.  

 

Uitslagen stemmingen over de moties 

- aangenomen bij 

acclamatie 

-  

 de eerste oproep in de motie is aangenomen met 92,16% 

 de tweede oproep in de motie is aangehouden in overeenstemming met het preadvies van 

het bestuur 



 

- 

aangenomen bij acclamatie.  

 

10. Verantwoording bestuur over uitvoering moties ALV 13 januari 2022 

en eerdere ledenvergaderingen  
Het bestuur stelt de leden voor:  

- in te stemmen met de verantwoording door het bestuur over de uitvoering van alle op 13 januari 

ingediende en eerder aangehouden moties  

- alle moties af te doen, waarbij alle nog actuele onderdelen van moties onderdeel gaan uitmaken van 

de VNG-inzet op de betreffende dossiers.   

 

De reden voor dit laatste voorstel is dat het bouwwerk aan nieuwe en aangehouden moties in de afgelopen 

jaren zeer complex is geworden. Veel  moties zijn al langere tijd niet geheel actueel qua dictum en 

onderbouwing. Door het coalitieakkoord en de mogelijke (deel)afspraken tussen VNG en het kabinet zullen 

dictum en onderbouwing van veel aangehouden moties straks nog verder aan actualiteit en onderbouwing 

hebben ingeboet. Naar aanleiding van dit voorstel hebben meerdere gemeenten aangegeven zich zorgen te 

maken. Zij vragen zich af hoe de VNG de leden straks op de hoogte houdt van de voortgang op de 

verschillende dossiers waarop de moties betrekking hebben.  

De voorzitter benadrukt dat de VNG vanzelfsprekend de leden via de website en andere 

communicatiekanalen door het jaar heen goed op de hoogte houdt. De VNG zal nagaan hoe zij in haar 

communicatie nog beter kan toelichten hoe de inzet van de moties in de VNG-inzet is opgenomen en hoe de 

VNG poogt om die inzet om te zetten in daden en in resultaten voor de leden. Bij die verbeterslag zullen de 

leden worden betrokken.     

Overige moties 

Bij dit agendapunt worden ook de overige negen nieuwe moties behandeld: 

- totstandkoming en implementatie van 

 

- 

 

-   

-  

- 

 

- Motie Heemstede, Beverwi

 

- Motie BAR-

SISA-  

-  

- -  

 

Op al deze moties is door het bestuur een positief preadvies uitgebracht. Eerst worden de nieuwe moties 

behandeld en het voorstel voor de verantwoording van het bestuur over de uitvoering van eerdere moties.     



 

 

 

over uitgebreide producentenv  

Armand van der Laar, wethouder van Rijswijk, geeft een toelichting op de motie. Veel gemeenten maken 

zich hier zorgen over. Producenten worden zelf verantwoordelijk en dat gaat niet altijd goed. Soms is er ook 

veel onduidelijkheid, zoals rond de afspraken over textiel. Daarom is het van belang dat gemeenten aan de 

voorkant van het proces zijn betrokken, er goed onderzoek wordt gedaan en dat ook de minister diens 

verantwoordelijkheid neemt.   

Uitslag stemming: de motie wordt aangenomen bij acclamatie.  

 

Yusuf Celik, wethouder van Tilburg, geeft een toelichting op de motie. De dit jaar in werking getreden wet 

kent nog losse eindjes, waaronder de regeling van de onderwijsroute. De VNG wordt opgeroepen om 

hierover met het kabinet in overleg te gaan.    

Uitslag stemming: de motie wordt aangenomen bij acclamatie. 

 

Motie Utrechtse Heuvelrug  

Frits Naafs, burgemeester Utrechtse Heuvelrug, geeft een toelichting op de motie. Het Veiligheidsberaad 

werkt op zich goed, maar moet niet uitgroeien tot een bestuursorgaan.  

Theo Weterings, commissievoorzitter Bestuur & Veiligheid, reageert namens het bestuur. De strekking van 

de motie is in lijn met de VNG-inzet bij de evaluatie van d

bevoegdheden voor het Veiligheidsberaad is alleen sprake bij bijzondere omstandigheden.  

Uitslag stemming: de motie wordt aangenomen met een meerderheid van 99,66%. 

 

Motie Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort  

Astrid Nienhuis, burgemeester van Heemstede, geeft een toelichting op de motie. Lachgas is helaas nog 

steeds geen verboden stof in de Opiumwet. Uitbreiding van de gereedschapskist van de politie is nodig. Ook 

voor vervoer en opslag is meer ruimte voor de politie nodig.  

Theo Weterings, commissievoorzitter Bestuur & Veiligheid, reageert namens het bestuur. Het bestuur 

adviseert positief op de motie. Hij wijst erop dat de gemeente overlast door lachgas wel kan aanpakken via 

de APV.   

Uitslag stemming: de motie wordt aangenomen bij acclamatie. 

 

Motie Wijk bij Duurstede, Heemstede en Noordoostpolder e aandacht en financiering voor 

 

Iris Meerts, burgemeester Wijk bij Duurstede, geeft een toelichting op de motie. Zij spreekt ook namens de 

- erder is in de ALV al een resolutie aangenomen op dit punt. Maar gemeenten 

verwachten meer van de minister van BZK aan de voorkant van de problematiek.  



 

Peter Snijders, commissievoorzitter Informatieveiligheid, reageert namens het bestuur. De VNG ondersteunt 

de motie van harte en zet zich op verschillende manieren in om verdere stappen te zetten.  

 

Uitslag stemming: de motie wordt aangenomen bij acclamatie. 

 

Motie Heemstede, Beverwijk, Uitgeest, Velsen, Zandvoort, Smallingerland en Katwijk 

voor mensen met een visuele  

Astrid Nienhuis, burgemeester van Heemstede, geeft een toelichting op de motie. 400.000 mensen in 

Nederland hebben een visuele beperking en het is onacceptabel dat zij beperkt worden in hun 

mogelijkheden om te stemmen. Dat is nu niet goed en efficient geregeld. Iedere gemeente zou minimaal een 

stembureau moeten hebben met extra voorzieningen voor deze doelgroep.  

Theo Weterings, commissievoorzitter Bestuur & Veiligheid, reageert namens het bestuur. Het bestuur 

adviseert positief op de motie. Ook de minister van BZK wil zich nadrukkelijk inzetten hiervoor.   

Uitslag stemming: de motie wordt aangenomen met een meerderheid van 99,23%. 

 

Motie BAR-gemeenten -

 

(Geen toelichting indienende gemeenten) 

Uitslag stemming: de motie wordt aangenomen bij acclamatie. 

Motie Borsele  

Marga van der Plasse, wethouder van Borsele, geeft een toelichting op de motie. De eerdere aanpassing 

van het tarief betreft alleen de huishoudelijke hulp. Dat past niet bij het bredere doel van de Wmo, namelijk 

brede ondersteuning van kwetsbaren. Daarbij hoort ook een passende eigen bijdrage.  

Uitslag stemming: de motie wordt aangenomen bij acclamatie. 

Motie Heemstede -  

Astrid Nienhuis, burgemeester van Heemstede, geeft een toelichting op de motie. Er zijn veel grote opgaven 

en uitdagingen, die vragen om intensievere samenwerking tussen VNG en gemeenten. Zo kan versplintering 

worden voorkomen en kunnen krachten worden gebundeld. De VNG wordt ook opgeroepen om een dialoog 

met de leden aan te gaan over het rapport van Douwe-Jan Elzinga over de inrichting van het lokaal bestuur.  

Uitslag stemming: de motie wordt aangenomen bij acclamatie. 

Ter vergadering ingediende motie Hof van Twente inzake stikstof 

Wim Meulenkamp, wethouder van Hof van Twente, geeft een toelichting op de motie die ter vergadering is 

ingediend. Hij roept de VNG op om de stikstofkaarten van tafel te halen, omdat deze tot veel onduidelijkheid 

en onbegrip leiden. Hij roept ook op om meer bestuurlijke aandacht voor deze problematiek.  

Lot van Hooijdonk, commissievoorzitter Economie, Klimaat, Energie & Milieu, reageert namens het bestuur. 

Zij geeft aan dat dit thema wel degelijk veel bestuurlijke aandacht heeft van de verschillende overheden. Ook 

de VNG haalt signalen uit het land op. De VNG pleit nadrukkelijk voor een breed toekomstperspectief. 

Overigens heeft de minister aangegeven dat de stikstofkaarten alleen richtinggevend zijn. Of bekendmaking 

van deze stikstofkaarten achteraf gezien verstandig was, daarover kan verschillend worden gedacht. 



 

Belangrijk is dat we met elkaar in gesprek gaan. Het heeft haar voorkeur om over de oproep in deze motie 

niet te stemmen.  

Wim Meulenkamp, wethouder van Hof van Twente, geeft aan de motie wel in stemming te willen brengen.  

Uitslag stemming: de motie wordt verworpen met een meerderheid van 73,98%.  

Bestuursvoorstel afdoening moties 

Tenslotte volgt de behandeling van het voorstel van het bestuur aan de leden om in te stemmen met:   

- de verantwoording door het bestuur over de uitvoering van alle op 13 januari ingediende en eerder 

aangehouden moties  

- alle moties af te doen, waarbij alle nog actuele onderdelen van moties onderdeel gaan uitmaken van 

de VNG-inzet op de betreffende dossiers.   

 

Roger de Groot, burgemeester van Noordoostpolder, reageert op het voorstel. Hij maakt zich zorgen over 

hoe de VNG de leden straks op de hoogte houdt van de voortgang op de verschillende moties. Het huidige 

overzicht van de verantwoording over moties geeft veel houvast en het zou jammer zijn als dat wegviel. 

Wellicht kan het tweede deel van het bestuursvoorstel apart in stemming worden gebracht.  

 

De voorzitter geeft aan toch te hechten aan stemming over het gehele bestuursvoorstel. Wel zegt hij toe dat 

er in overleg met de leden zal worden gewerkt aan een andere wijze van informatievoorziening, die de leden 

dor het jaar heen goed op de hoogte houdt.   

 

Uitslag stemming: het bestuursvoorstel wordt aangenomen met een meerderheid van 95,99%. 

 

11. Rondvraag/WVTTK 
Voor de rondvraag hebben zich geen insprekers gemeld.  

 

De voorzitter kijkt terug op een zeer geslaagd VNG-Congres en bedankt daarvoor: 

- de gastgemeenten uit West-Friesland, te weten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, 

Medemblik, Opmeer en Stede Broec 

- de mensen die hebben gezorgd voor geluid, techniek en opbouw  

- de medewerkers van het VNG-bureau en VNG Connect 

- alle anderen die een bijdrage aan dit VNG-Congres hebben geleverd!  

 

  



 

 

05. VNG JAARPLAN 2023 
Bijlage bij ledenbrief 4 november 2022 Najaars ALV 2 december  

 

Voorstel 

Kennis te nemen van het VNG Jaarplan en begroting 2023. 

 

Aanleiding 

De VNG werkt aan een krachtige lokale overheid. De maatschappelijke opgaven voor gemeenten staan 

hierin centraal. Om ieder jaar zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze opgaven die voor gemeenten 

prioriteit hebben en de stappen die hierin gemaakt worden te 

kunnen overleggen aan onze leden, wordt zowel op beleidsmatig vlak als op het vlak van de 

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering een jaarplan opgesteld. Zo geven we richting en duiding 

aan onze activiteiten. 

 

Op de ALV van juni 2022 is de VNG Kadernota 2023 inclusief de begrotingen aangenomen. In deze 

kade

opgaven waar gemeenten voor staan. Uitgangspunt is om hierin als gemeenten en VNG gezamenlijk 

op te trekken. Het VNG Jaarplan 2023 is uitgewerkt binnen de kaders die zijn van de Kadernota 2023. 

Beleidsplannen en GGU-activiteiten worden in samenhang gepresenteerd, en tegelijkertijd 

onderscheiden. Zo wordt het voor gemeenten duidelijk wat de beoogde inspanningen op de 

verschillende inhoudelijke opgaven gaan zijn in 2023. Ook is de concept GGU-begroting bijgevoegd, 

waarmee inzichtelijk wordt hoe de beschikbare middelen op verschillende (sub-

ingezet. 

 

Inhoudelijke opbouw jaarplan 

In de voorstellen voor 2023 is het VNG Jaarplan binnen de kaders van de Kadernota op de ALV verder 

 

1. Inclusieve samenleving 

2. Leefomgeving 

3. Lokale democratie en veiligheid 

4. Informatiesamenleving 

5. Uitvoering 

6. Actieve ledenorganisatie 

7. Ondersteuning organisatie 

 

Begroting 2023 

De begroting bevat de organisatie van de VNG, waarbij VNG Diensten B.V. en dochterbedrijven buiten 

beschouwing zijn gelaten. De voornaamste inkomsten zijn contributie en de inzet eigen vermogen. 

Daarnaast vormen ook subsidies en het Fonds GGU wezenlijke vormen van inkomsten. In de VNG 

begroting zijn deze opgenomen zonder resultaatseffect. Opbrengsten en kosten zijn aan elkaar gelijk.  

De in de begroting gepresenteerde omvang van het GGU- omen in 

de kadernota en vastgesteld in de ALV van juni 2022. In de begroting staan projecten waarvoor de 

VNG vrijwel zeker subsidie krijgt. Verplichtingen ten laste van subsidies worden pas aangegaan als 

toezegging definitief is. 

De voornaamste ontwikkelingen die in de begroting zijn benoemd, zijn de ontwikkeling van de 

arbeidsvoorwaardenregeling, de organisatieontwikkeling en de huidige prijsontwikkelingen (inflatie).  







































































































































































































































 

 

 

06. INTEGRAAL ZORGAKKOORD (IZA) EN GEZOND & ACTIEF 
LEVEN AKKOORD (GALA)
Bijlage bij ledenbrief 4 november 2022 Najaars ALV 2 december  

 
Voorstel 

Het bestuur stelt de leden voor om: 

1. in te stemmen met het onderhandelaarsakkoord IZA  

2. het VNG-bestuur te machtigen om op basis van de verderop in deze notitie geschetste 

contouren voor het GALA, het GALA nader uit te werken met het rijk en de verzekeraars, en 

daarop met de partijen het akkoord te sluiten.  

 

Toelichting 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) maken gemeenten 

en verschillende zorgpartijen afspraken over te bereiken gezondheidsdoelen voor de komende jaren. 

Beide akkoorden hangen nauw met elkaar samen. Het VNG-bestuur legt de beide 

gezondheidsakkoorden met een positief advies aan de leden voor.  

 

In deze toelichting staan wij stil bij: 

1. Besluitvorming op de Najaars ALV van 2 december a.s. 

2. De afspraken in de akkoorden 

3.  

4. De mogelijkheden en opgaven voor de gemeenten naar aanleiding van de akkoorden 

5. Beoordeling van afspraken in IZA en GALA 

 

1. Besluitvorming op de ALV 

De vraag aan u is om in de ALV in te stemmen met het onderhandelaarsakkoord IZA en met de 

contouren van het GALA, zoals in deze notitie beschreven. De inhoudelijke afspraken bouwen voort op 
1 hebben ingezet. Nu niet 

deelnemen aan deze beweging maakt dat gemeenten in de vernieuwing van de zorg en de versterking 

van de samenwerking tussen zorgpartijen buiten spel staan.  

 

 onderdelen (nog) onvoldoende uitgewerkt om volledig 

dekkend te zijn. De VNG zal in de onderhandelingen met het rijk de druk houden op het vervolg van de 

Dit geldt in het 

bij -

abonnementstarief. De midterm review van het IZA (2024) is daartoe een weegmoment voor het VNG-

Bestuur voor de voortzetting van de deelname aan IZA en GALA. 

 

 
1 https://vng.nl/nieuws/propositie-de-winst-van-het-sociaal-domein  



 

 

Het IZA en GALA worden in samenhang aan de ALV voorgelegd. Het IZA is een vastgesteld 

onderhandelaarsakkoord2 en is niet amendabel. Het GALA wordt de komende weken nog nader 

uitgewerkt en in de loop van december in bestuurlijk overleg vastgesteld.  

 

 

2. De afspraken in de beide akkoorden 

ingezet. Het Integraal Zorgakkoord bevat afspraken tussen 13 partijen over het toegankelijk en 

beheersbaar houden van de zorg. In het GALA maken het rijk, gemeenten en verzekeraars afspraken 

over preventie, versterking van de sociale basis en sport & bewegen.  

 

De gemeenten hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan hoe een integrale aanpak van 

gezondheidsbeleid kan werken. In de aanpak van de gemeenten staat niet zozeer het aanbod van 

(curatieve) zorg centraal, maar de gezondheid en het welzijn van de inwoner. Uitgangspunt daarbij is 

 aan de hand van 

een inte .  De inzet van het 

sociaal domein is daarin onmisbaar. De akkoorden bieden de gemeenten de mogelijkheid om de 

opgedane ervaringen ten behoeve van de inwoners breder in te zetten en de samenwerking met 

zorgpartijen lokaal en regionaal effectiever en minder vrijblijvend te organiseren.3 

 

moeten kunnen beschikken om de afgesproken taken te kunnen uitvoeren, dat de samenwerking 

ruimte moet laten voor lokale en regionale verschillen en dat de verdeling van rollen en bevoegdheden 

tussen de samenwerkende partijen helder belegd moeten zijn.  

 

Afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) 

In het IZA zijn afspraken gemaakt over de versterking van de samenwerking tussen het gemeentelijk 

sociaal domein en de 1e lijnszorg (wijk/buurtzorg, huisartsen en lichte vormen van GGZ). Daarnaast zijn 

afspraken gemaakt om domeinoverstijgend werken  tussen verzekerde zorg, langdurige zorg, 

maatschappelijke zorg en ondersteuning en jeugdzorg  makkelijker te maken en de financiering van 

domeinoverstijgende samenwerking mogelijk te maken. De samenwerking tussen gemeenten en 

zorgpartijen moet meer lokaal maatwerk mogelijk maken. Gemeenten worden hierbij vanuit de regio 

marktleider zorgverzekeraar in de zorgkantoorregio faciliteren gezamenlijk de samenwerking in de 

regio.  

 

Verder is in het IZA afgesproken dat het preventief gezondheidsbeleid zal worden versterkt om 

daarmee de gezondheid van de samenleving te bevorderen en de druk op de curatieve zorg waar 

mogelijk te verlagen. In het IZA is afgesproken dat de uitwerking van de preventieagenda zal 

plaatsvinden in het GALA. Een krachtig en effectief preventiebeleid is niet alleen van belang om 

 
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/16/integraal-zorgakkoord-samen-werken-aan-
gezonde-zorg  
3 De rol die de gemeenten in deze beweging kunnen en willen innemen is beschreven in de gemeentelijke 

de winst van het sociaal domein
Een 

eerlijke kans op een gezond leven  



 

 

inwoners gezond te houden, maar ook om de curatieve zorg te ontlasten en daarmee toegankelijk te 

houden. Daarmee zijn de afspraken in het GALA een noodzakelijke randvoorwaarde om de afspraken 

in het IZA te kunnen realiseren.  

 

De afspraken in het IZA zijn op 16 september door alle deelnemende partijen bestuurlijk vastgesteld. 

De VNG heeft ingestemd met de afspraken onder voorbehoud van instemming door de ALV. De inhoud 

19 september j.l.4 

 

Contouren van de afspraken in het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) 

In het GALA maken het rijk, gemeenten en verzekeraars afspraken over hoe preventief gezondheids-

beleid kan worden versterkt en duurzaam kan worden geborgd. De doelen van het GALA zijn ontleend 

aan het Nationaal Preventieakkoord en de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024.  

Het GALA gemeenten meer dan nu een integraal preventief 

gezondheidsbeleid kunnen gaan voeren. In de huidige aanpak is er veelal sprake van een 

versnippering in beleid en financiering, de aanpak is te instrumenteel, houdt te weinig rekening met 

aanpalende domeinen die van grote invloed zijn op de gezondheid zoals het sociaal domein of de 

fysieke leefomgeving  en is onvoldoende gericht op het terugdringen van gezondheidsachterstanden. 

In het GALA maken we afspraken om de verdere beweging naar een integraal lokaal preventiebeleid 

mogelijk te maken. Daarmee is het GALA een uitwerking van de gemeentelijke voorstellen uit de 

 

Om de doelen van het GALA te kunnen bereiken staan de volgende  

1. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden; 

2. Het bevorderen van de inrichting van een gezonde sociale en fysieke leefomgeving; 

3. Het versterken van de sociale basis in wijken en buurten; 

4. Het bevorderen van een gezonde leefstijl; 

5. Het versterken van de mentale gezondheid van de inwoners;

6. Het ondersteunen van de inwoners bij het vitaal ouder worden. 

 

De uitwerking van de afspraken gebeurt op gemeentelijk niveau, of waar nodig op het niveau van de 

regio. In het faciliteren van de lokale kennisinfrastructuur speelt de GGD een belangrijke rol.  

 

Voor de kortere termijn (2023-2026) zijn de afspraken in het GALA erop gericht om lopende activiteiten 

 

totaal gaat het om 15  

- Sport en bewegen: uitvoering van het lokaal Sportakkoord; Brede Regeling Combinatie-

functionarissen (BRC); 

- Gezondheid en preventie: Terugdringen gezondheidsachterstanden (voorheen GIDS  Gezond 

in de Stad); Kansrijke Start; Mentale Gezondheid; Aanpak Overgewicht en Obesitas;  

Valpreventie; Leefomgeving; Opgroeien in een kansrijke omgeving / Vroegsignalering 

Alcoholproblematiek; 

- Sociale basis en versterken wijkinfrastructuur: Versterken Sociale Basis; Mantelzo

tegen Eenzaamheid; Welzijn op Recept. 

 
4 https://vng.nl/sites/default/files/2022-09/20220919_Ledenbrief_Ondertekening-van-het-Integraal-Zorgakkoord.pdf  



 

 

- Overkoepelende ondersteuning

aanpak preventie.   

 

w

verantwoorden van de SPUK zal minimaal gehouden worden. Binnen de SPUK kunnen gemeenten tot 

op zekere hoogte zelf schuiven met de budgetten voor de verschillend Er komt een 

ondersteuningsprogramma om de gemeenten te helpen bij het uitvoeren van hun lokale preventie-

 

Er is gekozen voor een SPUK om de overgangsfase (2023  2026)  van de huidige versnipperde 

aanpak naar een meer integrale aanpak mogelijk te maken. In de huidige aanpak loopt de financiering 

een brede SPUK lost dit op. De gemeenten kunnen binnen de SPUK afhankelijk van de lokale situatie 

overgangsfase de continuiteit in de financiering van een aantal lopende  en door gemeenten zeer 

gewaardeerde  komt. De SPUK komt naar rato voor alle gemeenten 

beschikbaar5, met een lichte aanvraagprocedure en minimale 

2026 het gemeentelijk preventiebeleid structureel wordt gefinancierd via het Gemeentefonds.  

 

Voor de langere termijn (de periode na 2025) worden in GALA afspraken gemaakt hoe de gemeenten 

en hun lokale partners kunnen komen tot een samenhangend, integraal preventief gezondheidsbeleid. 

Waar nodig zullen de gezondheidsdoelen wettelijk worden verankerd om vrijblijvendheid in de lokale en 

regionale samenwerking te voorkomen. Daarbij wordt gewerkt aan het borgen van structurele passende 

en ontkokerde financiering voor de uitvoering van de afgesproken taken.   

 

3. randvoorwaarden 

Om de afspraken in het IZA en GALA mogelijk te maken zijn in bestuurlijk overleg met VWS en de IZA 

 

- Voor het faciliteren van de regionale preventie infrastructuur is voor de gemeenten structureel 

- Gemeenten en gemeentelijke zorgpartijen kunnen tot en met 2026 aanspraak maken op het 

(incidentele) IZA-  

 

esproken: 

- 

miljoen beschikbaar. Die compensatie is waarschijnlijk onvoldoende ten opzichte van de 

werkelijk kosten voor gemeenten. De effecten van de maatregel blijven we met de monitor 

abonnementstarief volgen. Als daar aanleiding toe is spreken we in bestuurlijk overleg verder 

over een passende compensatie. 

- 

a ontvangen. Het blijft echter een harde eis van gemeenten dat er 

 

 

 
5 Een deel van de huidige programma is slechts voor een beperkt aantal gemeenten beschikbaar.  



 

 

Voor het versterken van het preventief gezondheidsbeleid is afgesproken:6 

- Voor de brede SPUK is tot en met 2026 jaarlijks circa 0 miljoen beschikbaar. 

- Voor de periode na 2026 is structureel een budget van circa 0 miljoen voorzien. 

 

4. De mogelijkheden en opgaven voor de gemeenten naar aanleiding van de akkoorden 

 

Wat betekenen de afspraken voor gemeenten? 

Gemeenten hebben een groot belang bij een goed zorgstelsel. In de eerste plaats is de zorg van 

belang om de inwoners en daarmee de gemeenschap gezond te houden. Daarnaast heeft het 

gemeentelijk sociaal domein belang bij het goed functioneren van de zorg. Als de eerstelijnszorg 

(huisartsen, wijkzorg en lichte geestelijke gezondheidszorg) instort of vastloopt, zal de druk op het 

sociaal domein zowel in volume als in kosten onvermijdelijk toenemen. 

Daarnaast hebben gemeenten belang bij een goede samenwerking met partijen in de zorg. Bij de 

huisartsen of de wijk/buurtzorg is dan van belang.  

 

Gemeenten hebben het zorgdomein ook iets te bieden: door een goede samenwerking tussen het 

sociaal domein en de eerstelijnszorg kan de druk op het zorgstelsel verlicht worden. Daarnaast zijn 

gemeenten vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor preventief 

gezondheidsbeleid. De rol van gemeenten in preventie is breed. Preventie gaat onder andere over 

preventieve campagnes over alcohol of overgewicht, over het mogelijk maken dat mensen sporten en 

bewegen, maar ook over het inrichten van een veilige en gezonde leefomgeving.  

 

Hiermee zijn de inhoudelijke afspraken in het IZA en GALA een directe uitwerking van de voorstellen 

 

 

De regionale preventie infrastructuur maakt dat gemeenten regionaal ondersteund worden bij het 

organiseren van een samenhangend sociaal aanbod en zorgaanbod en het inrichten van 

ketenaanpakken gericht op gezondheidspreventie. Deze afspraken zijn een uitwerking van de 

neergelegd. 

 

5. Beoordeling van de afspraken in IZA en GALA 

De inhoudelijke inzet  vanuit de gemeenten is in het IZA- en GALA-akkoord op vrijwel alle punten 

overgenomen. De afspraken in het IZA- onderhandelaarsakkoord geven de gemeenten een serieuze 

en relevante rol in het zorglandschap. Het akkoord onderkent het belang van een nauwe betrokkenheid 

van gemeenten bij het beheersbaar en betaalbaar houden van de zorg en bij het gezond houden van 

de samenleving. Veel van de afspraken zijn nog onvoldoende concreet en moeten in een werkagenda 

nader uitgewerkt worden. Het IZA bevat de procesafspraken daarvoor. In het GALA worden afspraken 

gecontinueerd kunnen worden. Voor de langere termijn biedt het GALA de mogelijkheid om tot een 

integrale, niet vrijblijvende samenwerking in het lokale preventiebeleid te komen, die structureel 

gefinancierd wordt.  

 

 
6 Nota bene: de genoemde budgetten en bestedingsdoelen zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door het 

van VWS 2023 door de Tweede en Eerste Kamer. 
Begin december worden de budgetten in bestuurlijk overleg definitief vastgesteld.  



 

 

De beoordeling van het VNG-bestuur van de afspraken is als volgt:  

- De de regionale preventie infrastructuur in het IZA 

wordt vanuit de VNG als voldoende gezien.  

- De toezegging dat gemeenten aanspraak kunnen maken op het IZA-

1,4 miljard is een belangrijke afspraak om gemeenten volwaardig onderdeel van het IZA te 

laten zijn en wordt als voldoende gezien.  

- De compensatie van het Wmo abonnementstarief -

bestuur als een belangrijke tegemoetkoming gezien, maar is niet voldoende om de tekorten als 

gevolg van het abonnementstarief te dekken.  

- 

waren en zijn deels nieuw geld als gevolg van het coalitieakkoord. De genoemde budgetten 

worden als voldoende gezien.  

- 

langere termijn als onvoldoende gezien. Onduidelijk is welke besparingen in het budget ten 

opzichte van de brede SPUK het kabinet beoogt en ten koste van welke activiteiten dat gaat. 

Voor de lange termijn hebben de gemeenten juist gepleit voor een (forse) verhoging van het 

structurele preventiebudget en niet voor een verlaging.  

- 

niet. Zoals hierboven gesteld blijft het een harde eis van gemeenten dat er vanaf 2026 een 

 

 

van het IZA en GALA: 

- De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft het IZA niet ondertekend. Zij hebben 

aangegeven inhoudelijk wel achter het IZA te staan, maar onvoldoende vertrouwen te hebben 

dat de afspraken worden nagekomen. In december toetst de LHV opnieuw in een 

ledenraadpleging of er voldoende draagvlak is om alsnog mee te doen. Voor gemeenten zijn 

huisartsen een belangrijke partij om de gemaakte afspraken waar te kunnen maken. Veel 

gemeenten hebben al een samenwerkingsverband met huisartsen, groepspraktijken of 

gezondheidscentra in hun gemeente. Als de huisartsen definitief niet aan het IZA deelnemen 

kunnen gemeenten lokaal met de huisartsen afspraken maken. Vanuit de VNG zijn de 

afgelopen jaren diverse afspraken gemaakt met de LHV over de samenwerking tussen 

gemeenten en huisartsen. Met de LHV is afgesproken dat deze nauwe samenwerking  zo 

nodig buiten IZA om  zal worden voortgezet.  

- In het IZA zijn afspraken gemaakt over concentratie van enkele specialistische behandelingen 

in ziekenhuizen en spoedeisende eerste hulp (SEH). Dit kan gevolgen hebben voor de 

bereikbaarheid van zorg in (kleinere) gemeenten. Dit zijn afspraken waar gemeenten geen 

partij in zijn. Deze afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de verzekeraars en 

de ziekenhuizen en staan los van eventuele ondertekening van het IZA door de gemeenten. De 

VNG heeft in de onderhandelingen wel haar zorg over deze afspraken uitgesproken en de 

partijen die deze afspraken hebben gemaakt opgeroepen te borgen dat ook in plattelands-

enten de beschikbaarheid van de zorg gegarandeerd blijft.  

 

6. Vragen of nadere opmerkingen 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de VNG via 



 

 

telefoonnummer 070  373 83 93 of het contactformulier op onze website. In de maand november 

organiseert de VNG regionale informatiesessies over het GALA, IZA en de voorwaarden voor de 

SPUK. Aanmelden kan via https://vng.nl/agenda/online-informatiebijeenkomsten-gezond-en-actief-

leven-akkoord-en-de-brede-spuk. Op de VNG website kunt u ook terecht voor meer informatie over het 

IZA, het GALA en de andere genoemde  

 

 

Bijlagen: 

- Integraal Zorgakkoord, te downloaden op: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/16/integraal-zorgakkoord-samen-

werken-aan-gezonde-zorg  

 



 

 

 

07. Hervormingsagenda Jeugd 
Bijlage bij ledenbrief 4 november 2022 Najaars ALV 2 december  

 

Inleiding  

Vanaf de zomer van 2021 werken gemeenten/VNG samen met het rijk en de partners in het jeugdveld 

aan de Hervormingsagenda Jeugd. Deze agenda dient een invulling te bieden van de uitspraak van de 

Commissie van Wijzen met als doel om tot een beheersbaar en kwalitatief goed jeugdhulpstelsel te 

komen. In het najaar van 2021 hebben meer dan 120 experts gewerkt in diverse werkgroepen aan de 

inhoud van de agenda met als doel om de agenda in het eerste kwartaal van 2022 vast te stellen. 

 

Helaas gooide het coalitieakkoord van het kabinet roet in het eten door naast de forse taakstelling van 

boeken op te uitvoering van de jeugdhulp, waarmee er bijna 30% zou moeten worden bezuinigd op de 

uitvoering van de jeugdhulp. In een resolutie heeft de ALV op 12 januari 2022 hier ferm afstand van 

genomen en gesteld dat het rijk het volledige risico op de extra bezuiniging moest nemen. Dit heeft het 

rijk in mei 2022 gedaan, waardoor het traject rondom de Hervormingsagenda weer kon worden 

opgestart.  

 

In het afgelopen halfjaar heeft de VNG samen met VWS en de partners in de sector (aanbieders, 

hiervan aan u voor te leggen op de ALV van 2 december. Het is echter zo dat begin november nog 

diverse cruciale bestuurlijke overleggen plaatsvinden tussen Rijk en VNG over de agenda. Met name 

Commissie van Wijzen voldoende wil uitvoeren. De resultaten van deze overleggen zullen we aan u 

voorleggen.  

 

In deze notitie nemen we u alvast mee in het proces en de hoofdlijnen van de agenda langs de 

volgende onderwerpen: 

- Schets van de inhoud van de agenda 

- Terugblik op de bestuurlijke consultatie over de 1.0-versie van de agenda 

- Proces tot de ALV 

 

Inhoud agenda 

De agenda is het antwoord op het lange onderhandeltraject tussen VNG en rijk over adequate 

financiering van gemeenten voor de uitvoering van de Jeugdwet. De uitspraak van de Commissie van 

Wijzen in het voorjaar van 2021 en de bestuurlijke afspraken die daarop volgden bieden hiervoor het 

kader. Dit heeft ervoor gezorgd dat gemeenten enerzijds volledig zijn gecompenseerd voor de tekorten 

vanaf het jaar 2022 en anderzijds direct afspraken zijn gemaakt om te komen tot een financieel 

beheersbaar en goed jeugdstelsel. Voor dit tweede deel dient de Hervormingsagenda Jeugd.  

 

 

A. Reikwijdte: het rijk dient te komen tot een ingeperkte reikwijdte van de jeugdhulpplicht zodat er 

minder hulp in het individuele aanbod wordt geboden en meer oplossingen in het gewone leven 

en/of aanpalende domeinen wordt gezocht. 



 

 

B. Toegang: De toegang tot de jeugdhulp dient te worden verbeterd. Hierin is veel focus om de 

lokale teams te versterken.  

C. Uniformering/aanpak administratieve lasten: Met name bij de specialistische jeugdhulp zorgt de 

versnippering van de uitvoering voor veel extra lasten voor professionals, instellingen en 

gemeenten. Er ligt een voorstel om tot een uniforme uitvoering van de jeugdhulp te komen. 

D. Regionale samenwerking: Er komt een wettelijke verplichting tot regionale samenwerking voor 

aan te wijzen specialistische jeugdhulpvormen.  

E. Kwaliteit & Effectiviteit: de sector en kennisinstituten komen met een plan waarmee de kwaliteit 

van de jeugdhulp zal worden verbeterd.  

F. 

resultaten worden behaald en tevens wordt er landelijk een bredere jeugdmonitor ontwikkeld, 

zodat alle partners beter van elkaar kunnen leren.  

G. Financieel en interbestuurlijk kader: In lijn met de Commissie van Wijzen dient er een adequaat 

financieel-bestuurlijk kader te komen zodat gemeenten en partners de ruimte en tijd hebben om 

de jeugdhulp uit te voeren. Dit thema wordt tussen Rijk en VNG besproken. 

 

Momenteel is de agenda nog onvoldoende gereed om al aan u voor te leggen. We zien dat op de 

ige stappen 

moeten worden gezet. Daarnaast zal er nog een onderhandeling tussen VNG en rijk op 7 november 

resolutie van 12 januari 2022 als hard kader. Op dit moment hebben we daar nog geen 

overeenstemming met het rijk over.  

 

Terugkoppeling consultatie 

Eind september tot begin oktober heeft er een consultatie met wethouders Jeugd plaatsgevonden over 

de 1.0-versie van de Hervormingsagenda. Hieruit bleek met de actieve inbreng van meer dan 150 

wethouder een grote betrokkenheid in het land bij deze agenda. De bestuurders herkennen de inhoud 

van de agenda  de aansluiting bij de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en gewenste 

verbetermogelijkheden. Tevens worden de volgende kanttekeningen geplaatst: 
 Er mist in de agenda een duidelijke stip aan de horizon en er worden nog  onvoldoende 

 
 Veel onderwerpen zijn nog niet voldoende uitgewerkt, hetgeen meer in het bijzonder geldt voor 

de inperking van de reikwijdte, 
 Aan de initiatieven zijn daarentegen wel stevige bezuinigingsopgaven gekoppeld, maar geen 

handvatten hoe deze te realiseren. 

 

De VNG onderschrijft deze kritiekpunten en de noodzaak om op inhoud 

agenda te presenteren. In de onderhandelingen met het rijk zullen we dit geluid stevig naar voren 

brengen.  

 

Proces 

- Begin november diverse bestuurlijke overleggen tussen Rijk  VNG en met de gehele sector 

om tot overeenstemming over de agenda te komen.  

- Afhankelijk van de opbrengst van de onderhandeling zullen we een advies opstellen over de 

er en aan u voorleggen op de ALV van 2 december. 

 



 

 

08. Nieuwe Geschillencommissie sociaal domein 
Bijlage bij ledenbrief 4 november 2022 Najaars ALV 2 december  

Voorstel 

Het bestuur stelt de leden voor: 

- De bestaande Geschillencommissie sociaal domein (GSD) op te heffen  

- De nieuwe Geschillencommissie sociaal domein op te richten.  

 

Aanleiding 

VNG, afgesproken een (nieuwe) geschillencommissie in te richten die in ieder geval geschillen kan 

beslechten rondom inkoop- en contractuele geschillen, de geschillencommissie sociaal domein 

(hiernaar GSD). Deze commissie moet hier een bijdrage leveren aan het voorkomen van 

co Hierbij doen wij u  een uitgewerkt voorstel voor de  

bevoegdheden en werkwijzen van deze nieuwe GSD. 

 

Belangrijkste punten 

- Er bestaat reeds een geschillencommissie sociaal domein. Het secretariaat van deze 

commissie is belegd bij de VNG en jeugdzorgaanbieders vonden de positionering van de 

commissie daarmee onvoldoende onafhankelijk, vandaar de behoefte aan een nieuwe 

commissie vanuit het bovengenoemde convenant. De ALV wordt gevraagd om de bestaande 

geschillencommissie sociaal domein op te heffen. De VNG heeft er voorts voor gepleit dat er 

dan geen aparte commissie voor jeugd zou komen, maar een geheel nieuwe voor het sociaal 

domein. 

- Uitgangspunt is om met de inrichting van de nieuwe GSD en voorgestelde werkwijze dekkende 

naar de rechter zoveel mogelijk voorkomen kan worden.

- Er zijn twee subcommissies beoogd: de eerste richt zich op inkoop en uitvoering van 

contracten van de Jeugdwet en de Wmo2015. De tweede subcommissie beslecht geschillen 

aangaande het woonplaatsbeginsel jeugd en landelijke toegankelijkheid MO/BW.  Beide 

subcommissies hebben een eigen reglement. 

- Geschillenbeslechting over geschillen die zich voordoen tijdens de fase dat het contract is 

gesloten en wordt uitgevoerd leidt tot een bindend advies vanuit de commissie, mits daarover 

een bepaling is opgenomen in de eigen contracten. De mogelijkheid voor deze bepaling is 

opgenomen  in de landelijke contractstandaarden Jeugd (en zal na instelling van deze 

geschillencommissie worden uitgewerkt) en gemeenten zullen zich in deze ALV eraan 

verbinden die contractstandaarden te gaan gebruiken. 

- Geschilbeslechting over geschillen die zich voordoen  in precontractuele fase kan alleen als 

beide partijen het daarover eens zijn en alleen wanneer de CvAE niet bevoegd is om een 

uitspraak in het geschil te doen. Ook is deze commissie in principe niet bevoegd voor deze 

geschillen, wanneer de reeds bestaande en bij wet ingestelde Commissie van 

Aanbestedingsexperts reeds kan beslechten. Alleen als partijen liever naar de 

geschillencommissie gaan is dat mogelijk. 

 

Indien de leden instemmen met dit voorstel kan de Geschillencommissie naar verwachting 1 april 2023 

operationeel zijn. Hierna volgt een nadere toelichting op het voorstel en als bijlage ontvangt u de 

Reglementen voor de subcommissies I en II.  



 

 

Nadere toelichting Geschillencommissie Sociaal Domein 
 

Inleiding  

1. Aanleiding  en achtergrond voor nieuwe geschillencommissie sociaal domein 

In 2021 is het  gesloten tussen de VNG, de Branches 

gespecialiseerde zorgaanbieders jeugd (BGZJ), het ministerie van VWS mede namens de 

inrichten van een geschillencommissie sociaal domein om geschillen op te lossen rond inkoop en in de 

looptijd van contracten wanneer bemiddeling niet tot een oplossing leidt. Convenantspartijen zijn van 

mening dat geschillenbeslechting de voorkeur heeft boven gang naar de rechter omwille van de relatie 

tussen gemeenten en aanbieders.  

Er bestaat op dit moment al een geschillencommissie sociaal domein en een adviescommissie 

geschillen landelijke toegankelijkheid MO/BW, deze zijn beide ondergebracht en volledig gefinancierd 

door de VNG, waarbij de commissieleden wel onafhankelijk zijn van de VNG. Voor de 

(jeugd)zorgbranches was het belangrijk om de commissie onafhankelijk van een van de betrokken 

partijen te gaan positioneren. 

Het convenant is ontstaan vanuit Jeugd, maar aan de totstandkoming van de nieuwe 

geschillencommissie werken ook Wmo aanbieders mee (VGN (ook al betrokken vanuit Jeugd) en 

Valente), hoewel bijvoorbeeld Actiz ervoor heeft gekozen niet te participeren. De bedoeling is dat deze 

nieuwe commissie zich richt op  geschillen op het brede terrein van het sociaal domein en ook ander 

typen geschillen behandelt dan alleen geschillen tussen aanbieders en gemeenten op het gebied van 

inkoop en uitvoering van contracten, bijvoorbeeld ook geschillen tussen gemeenten onderling over de 

Norm voor Opdrachtgeverschap. Ook zal de functie van de huidige adviescommissie geschillen 

landelijke toegankelijkheid MO/BW worden ondergebracht in deze nieuwe commissie. 

Om een nieuwe geschillencommissie sociaal domein (hierna GSD) op te kunnen richten is er binnen de 

vereniging een besluit van de ALV nodig, vandaar dat dit voorstel hier wordt voorgelegd.  

 

 

2.  

 . Hiervoor is het klachtrecht bij een aanbieder en 

bij de gemeente de juiste weg. 

 Gang naar de commissie: Partijen hebben er eerst het redelijke aan gedaan om er samen uit te 

komen, wil een geschil ontvankelijk zijn, bijvoorbeeld met hulp van regio-adviseurs van het 

Ketenbureau. In de praktijk zal deze eis voor subcommissie 2 iets lichter zijn, omdat het daar 

gaat 

snel toegang moeten kunnen krijgen tot de commissie.  

 Commissie is onafhankelijk van convenantspartijen georganiseerd: Om deze basisafspraak 

invulling te geven, hebben convenantspartijen besloten te werken met Stichting de 

Geschillencommissie. Deze stichting faciliteert circa 75 geschillencommissies, waaronder ook 

diverse in de zorg. De stichting ondersteunt de betrokken partijen in het opstellen van de 

reglementen en zal het secretariaat voeren van de commissie wanneer die is ingesteld. De 

instandhoudingskosten van de commissie worden gedragen door de VNG en de betrokken 

zorgbranches. 

 Uitspraken kunnen zowel bindend als zwaarwegend zijn waarbij bindend het meest passend is. 

Uiteindelijk is gekozen om uitspraken altijd bindend te maken, zie punt 4 voor verdere 

toelichting. 



 

 

 Verbreding naar Wmo: Vanuit gemeentelijke zijde is veel inzet gepleeg

geschillencommissie in het sociaal domein en niet een nieuwe commissie speciaal voor jeugd, 

veld. 

Er is besloten om de commissie voor alsnog geschillen te laten beslechten voor Jeugd en de 

Wmo. Op het gebied van de Participatiewet bleek er op dit moment te weinig aanleiding te zijn 

om geschillenbeslechting in te richten.  

Zorgbranches Valente, Zorgthuis.nl en Actiz zijn benaderd. Actiz heeft aan de start van dit 

proces aangegeven geen behoefte te hebben aan deelname. Zorgthuis.nl was betrokken maar 

trok zich gaandeweg terug vanwege twijfel over de meerwaarde van de commissie. Zo is er 

willen zich ook sterk richten op het goede 

gesprek met gemeenten (niet geschillenbeslechting).  

 

 

3. Inrichting van de geschillencommissie: twee subcommissies 

Voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid heeft Stichting de Geschillencommissie aangeraden te gaan 

werken met twee reglementen.  

Subcommissie 1: Inkoop en uitvoering Jeugdhulp en Wmo 2015 en toepassing NvO Jeugd en 

Beschermd Wonen 

 

re) gemeenten op het gebied van inkoop en uitvoering van 

contracten. Hieronder kunnen ook geschillen vallen tussen aanbieders en de VNG over het 

Landelijke Transitie Arrangement (LTA). Ook kunnen er geschillen tussen hoofd- en 

onderaannemers worden ingebracht. 

 Daarnaast kunnen er geschillen ingebracht worden tussen gemeenten onderling over de Norm van 

Opdrachtgeverschap en op initiatief van een regievoerder het , 

wanneer het gemeenten onderling niet lukt om tot een herstelplan te komen. Aanbieders kunnen 

 brengen rond 

een Jeugdregio ter onderbouwing bij hun geschil. 

 Inkoop (waaronder aanbesteding en verwerving via Open House) valt ook onder het terrein van 

deze kamer, dit is een verandering ten opzichte van de huidige commissie.  

 Echter, er bestaat reeds een Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE), aangesteld door 

het ministerie van Economische Zaken, deze geeft niet-bindende adviezen over aanbesteding 

en heeft in veel gevallen ook de mogelijkheid dit te doen voor Open House. Er is in de 

stuurgroep van het convenant afgesproken de CvAE zoveel mogelijk voorliggend te maken ten 

opzichte van de GSD voor precontractuele geschillen, omdat de CvAE op dezelfde wijze 

geschillen behandelt (type uitspraken), expertise daar reeds geborgd is en de mogelijkheden 

ook inhoudelijke twistpunten voor te leggen groter bleek dan vooraf tijdens het sluiten van het 

convenant werd gedacht. Eigenlijk schortte het onder aanbieders ook vooral aan bekendheid 

geschillenbeslechting  bij precontractuele geschillen bij de GSD zijn beperkt. Daarom heeft de 

stuurgroep van het convenant voorgesteld dat: 

 Als een geschil valt onder de bevoegdheid van het CvAE, dan wordt het in principe niet in 

behandeling genomen door de GSD. Alleen wanneer beiden partijen de voorkeur zouden 

hebben om toch naar de GSD te gaan, is dit mogelijk volgens het reglement. Hiervoor moet 

een gemeente dan wel in haar aanbestedingsdocumenten hebben opgenomen dat indien een 



 

 

geschil aanhangig wordt gemaakt bij de GSD, dit leidt tot opschorting van het  

aanbestedingsproces (artikel 23). Dit geldt trouwens ook voor precontractuele geschillen waar 

de CvAE niet bevoegd is en men deze graag wil behandelen bij de geschillencommissie. Als 

het proces door zou kunnen lopen, zou er al gegund kunnen worden en komt een advies te 

laat.  

 Geschilbeslechting over de gunningsbeslissing is niet mogelijk. Omdat dit niet strookt met de 

strakke procedure regels van de Aanbestedingswet. Ook regelen we dat een precontractueel 

geschil alleen ingebracht kan worden zolang een (voorlopige) gunningsbeslissing nog niet is 

genomen (artikel 5 lid 1 onder c). 

 Geschillen op het gebied van subsidiering vallen buiten de bevoegdheden van de GSD omdat 

hiervoor, conform titel 4.2 van de Awb, de wettelijk bezwaar en beroep procedure open staat.  

 

Subcommissie 2: woonplaatsbeginsel Jeugd en landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 

en landelijke toegankelijkheid beschermd wonen (totdat het woonplaatsbeginsel BW van kracht is) 

In dit reglement wordt geregeld dat geschillen rond woonplaatsbeginsel Jeugd en landelijke 

toegankelijkheid MO en BW kunnen worden beslecht.  

Nieuw ten opzichte van de  huidige commissie sociaal domein is dat ook een GI of zorgaanbieder een 

geschil kan inbrengen, zodat wanneer twee betrokken gemeenten beiden aangeven geen geschil te 

hebben (omdat zij beiden menen dat de client niet onder hun verantwoordelijkheid valt) er toch een 

oplossing komt voor de zorgaanbieder (en cli nt). De reden dat de VNG in is gegaan op dit verzoek van 

aanbieders, is enerzijds dat dit bij geschillen rondom woonplaatsbeginsel Jeugd nu ook al mogelijk is. 

Anderzijds voorkomen we hiermee bemoeienis van het rijk in gevallen waarin gemeenten er onderling 

niet uitkomen en de aanbieder (en cli nt) daar last van heeft. Overigens is het aan de GSD om bij 

indiening van een geschil te toetsen of het een geschil betreft dat reeds is voorgelegd aan betrokken 

gemeenten en waaruit blijkt dat gemeenten het onderling niet eens worden over welke gemeenten 

dan niet toekennen van een MO of BW voorziening. We zien bij de huidige geschillencommissie dat 

aanbieders soms de dupe worden van geschillen waarin gemeenten het onderling wel eens zijn over de 

dan verantwoordelijk is. Overigens achten wij het risico niet groot dat aanbieders een dergelijk geschil 

aanhangig maken terwijl gemeenten aangeven onderling geen geschil te hebben. En dat is voor VNG 

ook een reden om mee te gaan met het verzoek van aanbieders.
 
 
 

4. Kernpunten betreffende de bevoegdheid en werking van de geschillencommissie  

- Partijen kunnen eenzijdig de commissie benaderen. Dit is een belangrijke verandering ten 

opzichte van de bestaande geschillencommissie en m.n. belangrijk voor de behandeling van 

contractuele geschillen. Op dit moment kunnen individuele gemeenten hier niet toe gedwongen 

worden, omdat een besluit over het reglement in de ALV onvoldoende is om gemeente te 

verplichten mee te werken aan bindende advisering.  Dit zal voor precontractuele geschillen het 

geval blijven. Voor contractuele geschillen geldt het volgende: in de landelijke 

contractstandaarden Jeugdhulp is een artikel opgenomen over het gebruik maken van de GSD 

in geval er geschillen zijn, in contractuele fase uiteraard ( er is ook al besloten 

contractstandaarden te ontwikkelen voor Beschermd Wonen, daar zal dit ook voor gaan 

gelden). Dit artikel is momenteel aangehouden, omdat de GSD en het gehele reglement nog 

niet waren vastgesteld. Zodra de GSD is ingesteld zal het opportuun worden dit artikel in te 

vullen. Wanneer gemeenten dit artikel gaan overnemen in hun contracten, zullen gemeenten 



 

 

door het opnemen van de mogelijkheid geschillen bij de GSD neer te leggen, zich wel hebben 

verbonden aan de mogelijkheid de commissie eenzijdig te benaderen met bindende advisering 

in contractuele fase.  

De reden dat de VNG akkoord is gegaan met dit uitgangspunt is dat zorgpartijen  aangeven dat 

zij nu maar weinig van de bestaande geschillencommissie gebruik maken omdat het meestal 

niet lukt om met de partij met wie er een geschil is (de gemeente) overeenstemming te 

bereiken over de gang naar de geschillencommissie. Wij vinden het van belang dat ook 

zorgaanbieders de weg naar de geschillencommissie daadwerkelijk kunnen vinden om hiermee 

ook echt invulling te geven aan de intentie van het convenant en daarom steunen we deze 

wijziging. Wij verwachten dat de kans op overmatig gebruik van de commissie niet zo groot is, 

omdat de GSD als uitgangspunt heeft dat partijen moeten aantonen dat zij geprobeerd hebben 

het geschil zelf of met behulp van bemiddeling op te lossen, voordat ze toegang tot  de GSD 

kunnen krijgen. Daarnaast zijn er ook behandelingskosten die een (aanvaardbare) drempel 

vormen. 

- Bindendheid van uitspraken 

Wanneer een geschil in behandeling wordt genomen, geeft de GSD bindende adviezen. In het 

convenant was opgenomen dat zowel bindende als zwaarwegende adviezen mogelijk moesten 

zijn, waarbij bindende adviezen zo veel mogelijk de voorkeur hebben gezien het belang een 

echte oplossing te vinden voor het geschil, waar dat zelfs door bemiddeling nog niet is gelukt. 

Bij de opstelling van het convenant speelde dat men niet het budgetrecht van de gemeenteraad 

wilde passeren, waardoor ook de mogelijkheid voor een zwaarwegend advies open werd 

gehouden. In het reglement is daarom opgenomen dat uitspraken weliswaar bindend zijn, maar 

niet-declaratoir. Deze werkwijze c.q. deze opdracht aan de commissie sluit uit dat de 

geschillencommissie adviezen geeft over wat de inhoud van de beslissing/het handelen zou 

moeten zijn (een zogenaamde declaratoire beslissing). De geschillencommissie beoordeelt of 

een gemeente(lijk orgaan) een bevoegdheid op juiste wijze gebruikte, niet of de uitkomst van 

het gebruik van die bevoegdheid juist is. Hierdoor treedt de geschillencommissie niet in het 

budgetrecht van de gemeenteraad. In artikel 13 staat een aantal voorbeelden van adviezen die 

de commissie kan geven.  

- Indien partijen het er in precontractuele fase over eens zijn dat ze van de GSD gebruik willen 

maken (omdat de CvAE niet bevoegd is, of omdat dat hun voorkeur heeft), zal 

geschilbeslechting plaatsvinden met een bindend advies (dit wordt procedureel in de 

aanmelding geregeld). Gemeenten kunnen zoals hierboven beschreven niet gedwongen 

worden mee te werken aan geschilbeslechting in precontractuele fase bij de GSD, maar als ze 

 

- Zorgaanbieders die geen lid zijn van een branche kunnen ook geschillen inbrengen; zij zullen 

aan de voorkant tekenen voor de bindendheid van het advies. 

- Kosten van geschillen

Subcommissie 1: De behandelingskosten zijn 3000 per geschil, deze worden in principe 50-50 

verdeeld tussen de twee betrokken partijen (met een mogelijkheid voor de commissie om de 

verdeling bij te stellen.) Er is bewust niet 

de relatie juist niet ten goede komt. Zorgaanbieders die niet aangesloten zijn bij een betrokken 

branchevereniging betalen een hoger tarief. Bij de huidige commissie werden de 

behandelingskosten betaald door de VNG.  

Subcommissie 2: behandelingskosten worden door de VNG vergoed (situatie blijft gelijk met 

huidige commissie). De beschikbare middelen voor de adviescommissie geschillen landelijke 

toegankelijkheid MO/BW zullen beschikbaar worden gesteld voor deze subcommissie. 



 

 

De instandhoudingskosten van de GSD in zijn geheel worden betaald door de VNG en de 

betrokken zorgbranches. Deze kosten overstijgen de huidige kosten niet. 

 

Gevraagd besluit: Het bestuur vraagt de ALV in te stemmen met de oprichting van boven beschreven 

nieuwe Geschillencommissie sociaal domein (GSD). 

 

5. Vervolgproces 

- Bij akkoord van de ALV (en de besluitvormende organen van de betrokken branchepartijen) zal 

de commissie geoperationaliseerd worden en zal deze waarschijnlijk per 1 april 2023 kunnen 

starten. De bestaande geschillencommissie en de adviescommissie geschillen landelijke 

toegankelijkheid MO/BW zal tot die tijd nog functioneren en daarna opgeheven worden. 

- De convenantspartijen hebben afgesproken intensieve communicatie in te  zetten om de 

voorgestelde aanpak/routering te verhelderen naar gemeenten en zorgaanbieders. Hierbij 

wordt gedacht aan een inleiding/toelichting op de reglementen en een beslisboom. 

- t  met 

convenantspartijen, waarop mogelijk voorstellen voor wijzigingen kunnen worden geformuleerd. 
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REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE SOCIAAL DOMEIN

Subcommissie I

Per   xx 2022

Begripsomschrijvingen

Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder:
: de Geschillencommissie Sociaal Domein, subcommissie I ingesteld 

en in stand gehouden door de stichting;  
: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

: de door de stichting vastgestelde kosten van de behandeling van 
het geschil;

: de gemeente of meerdere gemeenten gezamenlijk (al dan niet in 
een Gemeenschappelijke Regeling)

: de gemeente(-n), de VNG en/of de (zorg-)aanbieder(s)

:   uitspraak die niet behelst het vaststellen van een rechtstoestand (zie 
  ook bijlage 2) 

: schriftelijk of op elektronische wijze
:   de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf
:   Vereniging van Nederlandse Gemeenten
: iedere natuurlijke of rechtspersoon, of groep van natuurlijke of 

rechtspersonen, die valt onder de definitie van jeugdhulpaanbieder 
in de zin van de Jeugdwet, waaronder begrepen Gecertificeerde 
Instellingen, of aanbieder, in de zin van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo 2015). Onder aanbieder wordt hier ook 
begrepen een onderaannemer die door de aanbieder is 
ingeschakeld.   

 

Samenstelling, ondersteuning en taak

Artikel 2. 1. De commissie bestaat uit een door de stichting te bepalen aantal onafhankelijke 

Nederlandse ggz gezamenlijk voorgedragen leden. 
Alle leden worden benoemd door de stichting. De voorzitters dienen de 
hoedanigheid van meester in de rechten of Master of Laws (LLM) te hebben. Aan 
de commissie wordt een (plaatsvervangend) secretaris toegevoegd, die eveneens 
de hoedanigheid van meester in de rechten of Master of Laws (LLM) heeft.
Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door de stichting. 

2. Indien het een geschil betreft als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a, b en c nemen 
aan de behandeling daarvan deel: een voorzitter, een lid voorgedragen door de 
VNG en een lid voorgedragen door Jeugdzorg Nederland, VGN en de Nederlandse 
ggz gezamenlijk. 
Indien het een geschil betreft als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder d, e en f nemen 
aan de behandeling daarvan deel: een voorzitter, een lid voorgedragen door de 
VNG en een lid voorgedragen door VGN en Valente gezamenlijk.
Indien het een geschil betreft als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder g, respectievelijk 
als bedoeld in artikel 3, lid 3 nemen aan de behandeling daarvan deel: een 
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voorzitter, een lid voorgedragen door de VNG en een lid voorgedragen door 
Jeugdzorg Nederland, VGN, de Nederlandse ggz en Valente gezamenlijk.

     Indien het een geschil betreft als bedoeld in artikel 3, lid 2 nemen aan de 
behandeling daarvan deel: een voorzitter en twee leden voorgedragen door de 
VNG. 

3.  De leden die een geschil behandelen, bekleden geen (neven)functie die het vormen 
van een onafhankelijk oordeel bemoeilijken.

4. Indien de voorzitter van oordeel is dat het belang en/of de aard van het geschil 
zulks wenselijk maakt, wordt in afwijking van lid 2 ter behandeling van een geschil 
als bedoeld in artikel 3, lid 1 een commissie van vijf aangewezen, bestaande uit 
een voorzitter alsmede twee leden voorgedragen door de VNG en twee leden door 
Jeugdzorg Nederland, VGN, de Nederlandse ggz en Valente gezamenlijk 
voorgedragen.

5. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kan aan de behandeling van een voorgelegd 
geschil alleen een voorzitter deelnemen indien: 
a. er beslist moet worden over de bevoegdheid van de commissie; of
b. er beslist moet worden over de ontvankelijkheid van de indiener in zijn

klacht;
c. de klacht kennelijk ongegrond is.    

6. Waar in het reglement vermeld staat dat de commissie beslist, omvat dat ook de 
beslissing door de voorzitter in de zin van lid 5.

 
Artikel 3. 1. De commissie behandelt geschillen tussen gemeenten en (zorg)aanbieders en 

tussen (zorg)aanbieders onderling over:
a. de totstandkoming en inhoud van (concept)inkoopdocumenten en 

overeenkomsten betreffende alle jeugdhulp, jeugdreclassering en 
jeugdbescherming zoals opgenomen in de Jeugdwet;

b. de uitvoering van overeenkomsten die betrekking hebben op alle jeugdhulp, 
jeugdreclassering en jeugdbescherming zoals opgenomen in de Jeugdwet;

c. de toepassing van standaarden iJW (op grond van artikel 6c.1 Regeling 
Jeugdwet);

d. de totstandkoming en inhoud van (concept)inkoopdocumenten en 
overeenkomsten betreffende alle ondersteuning zoals omschreven in de Wmo 
2015;

e. de uitvoering van overeenkomsten betrekking hebbend op alle ondersteuning 
zoals opgenomen in de Wmo 2015;

f. de toepassing van standaarden iWmo (3j Uitvoeringsregeling Wmo 2015); 
g. geschillen voortkomend uit incidentele en tijdelijke, bestaande en 

toekomstige regelingen vanuit het rijk die van invloed kunnen zijn op de 
relatie tussen gemeente(n) en aanbieder(s) in de hoedanigheid van 
opdrachtgever respectievelijk opdrachtnemer.

2. De commissie behandelt geschillen tussen gemeenten over:
a. de toepassing van De Norm van Opdrachtgeverschap (NvO) Beschermd 

Wonen; 
b. de toepassing van De Norm van Opdrachtgeverschap (NvO) Jeugd;

3. De commissie behandelt geschillen tussen (zorg)aanbieders en gemeenten over:
a. de toepassing van De Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) Beschermd 

Wonen; 
b. de toepassing van De Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) Jeugd.

4. De commissie behandelt geschillen tussen (zorg)aanbieders en de VNG:
a. voortkomend uit incidentele en tijdelijke, bestaande en toekomstige 

regelingen vanuit het rijk die van invloed kunnen zijn op de relatie tussen 
gemeente(n) of de VNG en aanbieder(s) in de hoedanigheid van 
opdrachtgever respectievelijk opdrachtnemer;
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b. over de totstandkoming en uitvoering van landelijke raamovereenkomsten 
Wmo 2015 en Jeugdwet in het kader van het Landelijke 
Transitiearrangement.

5. De commissie doet dit door in een dergelijk geschil een schikking tussen partijen 
te bevorderen of een bindend advies uit te brengen. 

6. Inkoopgeschillen als genoemd in het eerste lid onder a en d kunnen onder 
andere betrekking hebben op prijzen, volume, kwaliteit en in de 
inkoopovereenkomst opgenomen rechten en verplichtingen.

7. Geschillen, genoemd in lid 2, onder c, kunnen wat betreft gemeenten uitsluitend 
worden ingediend door de accounthoudende regio (regievoerder), genoemd in het 

8. Geschillen, genoemd in lid 3 a en b, kunnen wat betreft (zorg)aanbieders 
uitsluitend worden ingediend indien en voorzover zij in het geschil belanghebbende 
zijn.

Bevoegdheid

Artikel 4. 1. De commissie is bevoegd een geschil te behandelen, indien en voor zover 
partijen zijn overeengekomen zich aan het bindend advies van de commissie te 
onderwerpen. 

2. Indien tijdens de behandeling van een geschil blijkt dat het geschil niet jegens de 
juiste partij aanhangig is gemaakt, verklaart de commissie zich onbevoegd en 
wordt tevens een termijn bepaald, waarbinnen het geschil door de betrokkene 
opnieuw aanhangig kan worden gemaakt.

Ontvankelijkheid  

Artikel 5. 1. De commissie verklaart de indiener(s) ambtshalve niet ontvankelijk indien:
a. het een geschil betreft waarover reeds bij de rechter een procedure 

aanhangig is gemaakt of
b. waarin de rechter reeds een uitspraak over de inhoud van het geschil in 

kwestie heeft gedaan of
c. het geschil ziet op een gunningsbeslissing als bedoeld in de 

Aanbestedingswet 2012, dan wel indien er reeds een (voorlopige) 
gunningsbeslissing als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 heeft 
plaatsgevonden of;

d. het een geschil betreft waarvoor de Commissie van Aanbestedingsexperts 
bevoegd is.  

Indien de wet de gang naar de commissie niet toestaat, zal de commissie het 
geschil niet in behandeling nemen.

2. De commissie verklaart op verzoek van de wederpartij - gedaan bij eerste 
gelegenheid - de indiener in zijn klacht niet ontvankelijk indien partijen niet 
aantoonbaar contact hebben gehad over het geschil om te zoeken naar een 
minnelijke schikking, bijvoorbeeld met behulp van een adviseur van het 
Ketenbureau I Sociaal Domein indien van toepassing in overeenstemming met het 

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder d kan de commissie besluiten 
het geschil toch in behandeling te nemen, indien en voorzover partijen anders zijn 
overeengekomen. In dat geval is het bepaalde in artikel 23 van toepassing. 

4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan de commissie besluiten het 
geschil toch in behandeling te nemen, indien de indiener terzake van de niet 
naleving van de bepaling als omschreven in lid 2 van dit artikel naar het oordeel 
van de commissie redelijkerwijs geen verwijt treft. 
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De behandeling van geschillen

Artikel 6. 1. Partijen kunnen in ieder stadium van de procedure onafhankelijk advies inwinnen 
of zich bij de behandeling van een geschil door derden laten bijstaan of 
vertegenwoordigen.  

2. Het geschil dient aan de commissie te worden voorgelegd door middel van een 
vragenformulier, waarmee tevens wordt verklaard dat de door de commissie te 
wijzen uitspraak als bindend zal worden aanvaard. 

voldoet aan het bepaalde in artikel 6 lid 2 wordt het geschil niet in behandeling 

Artikel 8. De commissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien 

het geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een eindbeslissing is 
gewezen. 

Artikel 9. 1. De commissie stelt de andere partij(en) schriftelijk in kennis van het in behandeling 
nemen van het geschil. Het standpunt van de indiener(s) wordt door de commissie 
in afschrift aan de andere partij(en) toegezonden. De commissie stelt de andere 

schriftelijk aan de commissie kenbaar te maken. De commissie kan de termijn van 

 2. Het in het eerste lid bedoelde standpunt wordt door de commissie in afschrift aan 
de indiener(s) toegezonden.

Artikel 10. 1. De commissie heeft de mogelijkheid om op verzoek van een van de partijen of aan 
de hand van een eerste beoordeling, een nadere (mondelinge) toelichting te 

ontvangen te zijn.  
2. Indien de commissie een mondelinge toelichting wenselijk acht, worden beide 

partijen opgeroepen teneinde mondeling te worden gehoord. De commissie stelt 
plaats, dag en uur vast en stelt partijen daarvan op de hoogte.

3. Indien artikel 2 lid 5 van toepassing is, wordt het geschil zonder het horen van 
partijen beslist, tenzij de voorzitter anders nodig acht.  

4. De commissie kan partijen op hun verzoek toestaan getuigen of deskundigen mee 
te nemen en door haar te doen horen. De namen en adressen dienen uiterlijk een 
week voor de zitting van de commissie aan haar te zijn opgegeven.

Artikel 11. 1. De commissie kan, indien zij dat noodzakelijk acht, zelf inlichtingen inwinnen, 
onder meer door het horen van getuigen of deskundigen, door het instellen van 

door haar aan te wijzen deskundige(n). De commissie deelt dit mee aan partijen. 
Partijen kunnen bij het horen van getuigen of deskundigen desgewenst aanwezig 
zijn. 

2. De commissie verstrekt een afschrift van het deskundigenrapport aan partijen, die 
daarop binnen twee weken schriftelijk bij de commissie kunnen reageren. De 
commissie kan de termijn van twee weken bekorten of verlengen. 

Uitspraak

Artikel 12. 1. De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid, met inachtneming van de 
beschikbare aanbestedingsdocumenten, tussen partijen gesloten 
overeenkomst(en), en de daarvan deel uitmakende voorwaarden, alsmede de in 
de bijlage genoemde wet- en regelgeving.
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2. De commissie beslist met meerderheid van stemmen, behoudens in de situatie van 
artikel 2 lid 5. Het bindend advies wordt door de voorzitter ondertekend en 
schriftelijk aan partijen medegedeeld.   

3. Het bindend advies bevat, naast de beslissing, in elk geval: 
a.  de namen van de leden van de commissie; 
b.  de namen en woon-, c.q. vestigingsplaatsen van partijen; 
c. de namen van de eventueel geraadpleegde deskundigen en gehoorde 
getuige(n);
d. de dagtekening van het bindend advies;
e. de motivering van de gegeven beslissing;
f. de verdeling van de kosten van behandeling van het geschil conform artikel 15 
en verder. 

Artikel 13. 1. De commissie beslist over haar bevoegdheid, de ontvankelijkheid van partijen en 
het geheel of gedeeltelijk (on)gegrond zijn van de klacht.

2. De commissie kan ieder bindend advies geven, niet zijnde declaratoir, dat zij 

betreft geschillen tussen gemeenten en aanbieders over onder meer/bijvoorbeeld:
de (her)berekening van de prijs/prijzen die zijn bepaald in het kader van een 
inkoopprocedure;
de opschorting van een inkoopprocedure totdat aan bepaalde, door de 
commissie geadviseerde, voorwaarden is voldaan

tussen de VNG en een aanbieder;
de interpretatie van in de vastgestelde regiovisie gemaakte 
(uitvoerings)afspraken. 

Artikel 14. Indien de partijen bij de mondelinge behandeling tot een schikking komen, kan de 

bindend advies vastleggen. 

Artikel 15. 1. De behandelingskosten worden gedeeld door de partijen die het geschil aanhangig 

het ongelijk wordt gesteld. In dat geval kan de commissie bepalen dat de in het 
ongelijk gestelde partij de volledige behandelingskosten dient te betalen.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de commissie op grond van 
redelijkheid en billijkheid besluiten tot een andere verdeling van de genoemde 
kosten.

Artikel 16. Behoudens het bepaalde in artikel 15 komen de door partijen ter zake van de 
behandeling van het geschil gemaakte kosten voor eigen rekening, tenzij de 
commissie in bijzondere gevallen anders bepaalt. 

Artikel 17. 1. De voorzitter van de commissie kan uit eigen beweging of op een binnen twee 
weken na de verzenddatum van het bindend advies door (een) partij(en) 
schriftelijk gedaan verzoek een kennelijke fout in het bindend advies herstellen, 
dan wel - indien de gegevens genoemd in artikel 12 lid 3 onder a tot en met c 
onjuist zijn vermeld - tot verbetering van die gegevens overgaan.

2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt in afschrift aan de wederpartij 
gezonden en schort de mogelijkheid van tenuitvoerlegging van het bindend advies 
op, totdat op het verzoek is beslist.

3. De wederpartij wordt twee weken in de gelegenheid gesteld op het verzoek als 
bedoeld in het eerste lid te reageren.

4. Herstel of verbetering geschiedt middels schriftelijke mededeling aan partijen.
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Geheimhouding, wraking en verschoning

Artikel 18. De leden van de commissie alsmede de eventueel aan de commissie verbonden 
(plaatsvervangend) secretaris zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle 
de partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter 
kennis zijn gekomen. 

Artikel 19. 1. Elk van de leden van de commissie, die met de behandeling van het geschil belast 

gerechtvaardigde twijfel bestaat aan zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid. 
Wraking kan worden gedaan uiterlijk binnen een week na de zitting waarop het 
geschil is behandeld. Om dezelfde redenen kan een eventueel aan de commissie 
toegevoegde secretaris worden gewraakt. Lid 1 en volgende van dit artikel zijn in 
dit geval van overeenkomstige toepassing.

2. Een wrakingsverzoek dient te worden gemotiveerd en op schrift te worden 
ingediend. Een tijdens een zitting mondeling gedaan verzoek moet uiterlijk binnen 
een week na zitting schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. De behandeling 
van het geschil zal worden aangehouden totdat op het verzoek door de 
wrakingscommissie is beslist. 

3. Het wrakingsverzoek wordt voorgelegd aan de wrakingscommissie van de 
stichting. De wrakingscommissie neemt het verzoek tot wraking zo spoedig 
mogelijk in behandeling. De procedure voor de behandeling van een 
wrakingsverzoek is vastgelegd in het reglement van de wrakingscommissie van de 
stichting. 

4. Een lid van commissie kan zich verschonen ter zake van de behandeling van een 
geschil, als zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid in het geding is. Hij is verplicht 
zich te verschonen, indien de beide overige leden van de commissie, die aan de 
behandeling van het geschil zullen deelnemen, van oordeel zijn dat de bedoelde 
feiten of omstandigheden zich te zijnen aanzien voordoen. 

5. In geval van terechte wraking of verschoning wordt het betrokken lid (of leden) 
vervangen door een ander lid (of leden) van de commissie. 

6. Zodra partijen op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van de 
wrakingscommissie, zal de behandeling van het geschil zo spoedig mogelijk 
worden voortgezet.

Verkorte Procedure 

Artikel 20.         1. Op verzoek van een van de partijen kan een geschil wegens spoedeisend belang 
in een verkorte procedure worden behandeld. Het verzoek van de indiener dient 
gemotiveerd te zijn. 

 2. De commissie is samengesteld overeenkomstig artikel 2 lid 2.
 3. De voorzitter kan het verzoek als bedoeld in het eerste lid afwijzen indien 

daaraan naar zijn oordeel spoedeisend belang ontbreekt. De beslissing van de 
voorzitter wordt schriftelijk medegedeeld. 

Artikel 21. Op de behandeling van het geschil in de verkorte procedure zijn behalve de 
specifieke bepalingen met betrekking tot de verkorte procedure de overige 
bepalingen van het reglement van de commissie voor zover mogelijk van 
overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 5, leden 2, 3 en 4, en 
de artikelen 7, 9 en 10 lid 4 laatste volzin. 

Artikel 22.         1. De verzoeker ontvangt per omgaande een bevestiging van het aanhangig maken 
van het geschil alsmede een vragenformulier.

2.  De commissie stelt de andere partij tegelijkertijd in kennis van het aanhangig 
maken van het geschil. 

                       3.  Het vragenformulier dient, indien dit niet reeds ingevuld en ondertekend door de 
verzoeker is toegezonden, na ontvangst binnen vijf werkdagen ingevuld en 
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ondertekend aan de commissie te worden geretourneerd. Bij overschrijding van 
deze termijn vervalt het recht op het voeren van een verkorte procedure. 

4.  Tegelijkertijd met de oproep voor de mondelinge behandeling van het geschil 
ontvangt de andere partij ter kennisname een afschrift van het vragenformulier 
alsmede van alle andere van de indiener ontvangen stukken met betrekking tot 
het geschil. De andere partij wordt in de gelegenheid gesteld binnen vijf 
werkdagen zijn standpunt schriftelijk aan de commissie en de wederpartij 
kenbaar te maken. Verlenging van deze termijn is niet mogelijk. 

5.  De uitspraak wordt schriftelijk en gemotiveerd zo spoedig mogelijk aan partijen 
meegedeeld. 

Bijzondere bepaling bij precontractuele geschillen 

Artikel 23. De commissie neemt geschillen als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a respectievelijk 
sub d en in artikel 5 lid 3, die tijdens de precontractuele fase van een 
aanbestedingstraject aanhangig worden gemaakt, uitsluitend in behandeling als 
de aanbestedende gemeente heeft bepaald dat het aanhangig maken van een 
geschil bij de geschillencommissie Sociaal Domein leidt tot opschorting van de 
inkoopprocedure tot er een uitspraak is gedaan door de geschillencommissie 
Sociaal Domein. 

Slotbepalingen

Artikel 24. Vernietiging van het bindend advies van de commissie kan uitsluitend plaatsvinden 
door het ter marginale toetsing voor te leggen aan de rechter binnen twee 
maanden na de verzending van de uitspraak aan partijen. 

Artikel 25.    De uitspraak van de commissie kan zonder vermelding van de namen en woon- 
c.q. vestigingsplaatsen van partijen op een door de stichting te bepalen wijze 
worden gepubliceerd. 

Artikel 26. De stichting, de leden van de commissie en de (plaatsvervangend) secretaris zijn 
niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten met betrekking tot een geschil 
waarop dit reglement van toepassing is, behoudens ingeval van opzet of bewuste 
roekeloosheid. 

Artikel 27. 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie met 
inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid. 
2. De commissie kan van dit reglement afwijken als het toepassen daarvan voor 
een partij zou leiden tot een onbillijkheid van ernstige aard en de belangen van de 
andere partij daardoor niet onevenredig worden geschaad.
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Bijlage behorend bij artikel 13

Van toepassing zijnde wet- en regelgeving en in het bijzonder (geen limitatieve opsomming): 

- Wet maatschappelijke ondersteuning (artikelen 2.6.4. 2.6.5 en 2.6.6).
- Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning (artikel 5.4).
- Jeugdwet (artikelen 2.11, 2.12 en 2.13).

- Norm voor opdrachtgeverschap jeugd: De NvO jeugd beoogt een niet-vrijblijvende vorm van 
samenwerking te bevorderen. De gemeenten hebben zichzelf de 8 afspraken in de NvO vrijwillig 
opgelegd door het aannemen van een resolutie in de ALV van 10 juni 2020. De gemaakte 
afspraken geven een inspanningsverplichting aan gemeenten om bepaalde zaken goed te 
regelen.

- Norm voor opdrachtgeverschap beschermd wonen (NvO BW): De NvO BW beoogt een niet-
vrijblijvende vorm van samenwerking te bevorderen. De gemeenten hebben zichzelf de 8 
afspraken in de NvO vrijwillig opgelegd door het aannemen van een resolutie in de ALV van 10 
juni 2020. De gemaakte afspraken geven een inspanningsverplichting aan gemeenten om 
bepaalde zaken goed te regelen. 

35723) door Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (namens Jeugdzorg Nederland, de 
Nederlandse ggz, de VGN en VOBC), de VNG en de ministeries van JenV en VWS (ook namens 

van hulp aan jeugdigen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers te verbeteren.

jeugdhulp te gebruiken bij het gesprek over contractering.
- Corona compensatie: de budgetten die gemeenten in het gemeentefonds krijgen om aanbieders 

waarmee ze contracten hebben en die extra kosten maken vanwege corona maatregelen 
financieel te compenseren.

- Landelijk transitiearrangement (LTA) is een set aan afspraken die door de VNG landelijk wordt 
gemaakt, met een beperkt aantal aanbieders van Wmo ondersteuning en jeugdhulp, om er 
zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod.

Bijlage behorend bij artikel 1, definitie declaratoir

Een declaratoire uitspraak in de context van een bindend advies door de geschillencommissie houdt 
in dat een partij een precies beschreven (inhoudelijke) handeling of beslissing wordt opgelegd. 
Bedacht moet worden dat de geschillencommissie in de regel beoordeelt of een partij de geldende 
regels correct heeft toegepast. De commissie beoordeelt of die partij in redelijkheid, gelet op de in 
aanmerking te nemen regels, feiten en omstandigheden, tot een concrete beslissing/handelen heeft 
kunnen komen. Als dat niet zo is, dan moet de beslissing inhouden dat de partij alsnog de regels 
correct toepast. De commissie past dus niet in de plaats van die partij de regels toe, en doet dus 
geen uitspraak over de uitkomst van die toepassing. Bijvoorbeeld: als een kostprijselement over het 
hoofd is gezien, is de uitspraak dat dit element alsnog wordt betrokken en niet welk precies bedrag 
moet worden opgenomen in de prijsstelling.   
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REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE SOCIAAL DOMEIN

Subcommissie II

Per   xx 2022

Begripsomschrijving

Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder:
: de Geschillencommissie Sociaal Domein, subcommissie II ingesteld 

en in stand gehouden door de stichting;
: convenant landelijke 

toegankelijkheid maatschappelijke opvang vastgesteld op 14-02-
2019. Bevat afspraken tussen alle Centrumgemeenten over de 
manier waarop zij samen verantwoordelijkheid voor de landelijke 
toegankelijkheid van maatschappelijke opvang. 

: het convenant implementatie 
woonplaatsbeginsel Jeugdwet is vastgesteld in mei 2021 en bevat 
aanvullende afspraken tussen gemeenten met betrekking tot de 
implementatie van het woonplaatsbeginsel  

: de gemeente of meerdere gemeenten gezamenlijk (al dan niet in 
een Gemeenschappelijke Regeling) 

: de gemeente(-n) en/of de (zorg-)aanbieder(s);
           : schriftelijk of op elektronische wijze

:   de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf
: Werkinstructie 

landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang vastgesteld 
op 14-02-2019: de werkinstructie is een nadere uitwerking van het 
convenant.

: iedere natuurlijke of rechtspersoon, of groep van natuurlijke of 
rechtspersonen, die valt onder de definitie van jeugdhulpaanbieder 
in de zin van de Jeugdwet, waaronder begrepen Gecertificeerde 
Instellingen,  of aanbieder in de zin van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo 2015).  Onder aanbieder wordt ook begrepen 
een onderaannemer die de aanbieder inschakelt.   

Samenstelling, ondersteuning en taak

Artikel 2. 1. De commissie bestaat uit een door de stichting te bepalen aantal onafhankelijke 

door de VNG voorgedragen leden. 
Alle leden worden benoemd door het bestuur van de stichting. De voorzitters 
dienen de hoedanigheid van meester in de rechten of Master of Laws (LLM) te 
hebben. Aan de commissie kan een (plaatsvervangend) secretaris worden 
toegevoegd, die eveneens de hoedanigheid van meester in de rechten of Master 
of Laws (LLM) heeft.
Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door de stichting. 

2. Aan de behandeling van voorgelegde geschillen nemen deel: een voorzitter en 
twee leden voorgedragen door de VNG. Indien bij het geschil ook een aanbieder 

brancheorganisatie van de betreffende aanbieder. De leden die aan de 
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behandeling van een geschil deelnemen bekleden geen (neven)functie die het 
vormen van een onafhankelijk oordeel bemoeilijken.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kan aan de behandeling van een 
voorgelegd geschil alleen een voorzitter deelnemen indien: 
a. er beslist moet worden over de bevoegdheid van de commissie; of
b. er beslist moet worden over de ontvankelijkheid van de indiener in zijn

klacht; of
c. de klacht kennelijk ongegrond is. 

4. Waar in het reglement vermeld staat dat de commissie beslist, omvat dat ook de 
beslissing door de voorzitter in de zin van lid 3.

 
Artikel 3. 1. De commissie behandelt geschillen tussen partijen over:

a. de toepassing van het woonplaatsbeginsel jeugd zoals bedoeld in artikel 1.1. 
van de Jeugdwet alsmede volgens de afspraken in het Convenant 
implementatie woonplaatsbeginsel Jeugdwet;

b. de toepassing van het beginsel van landelijke toegankelijkheid voor 
Beschermd Wonen op grond van de Wmo 2015, artikel 1.2.1 sub b alsmede 
volgens de afspraken in het Convenant landelijke toegankelijkheid Beschermd 
Wonen en daarbij behorende handreiking en beleidsregels landelijke toegang 
Beschermd Wonen en nadere toelichting bij de handreiking (tot aan invoering 
van wet woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen); 

c. de toepassing van het woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen (wanneer deze 
wet van kracht wordt);

d. de toepassing van het beginsel van landelijke toegankelijkheid voor opvang 
op grond van de Wmo 2015, artikel 1.21 sub c alsmede volgens de afspraken 
in het Convenant landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang en 
daarbij behorende werkinstructie.

2. De commissie doet dit door in een dergelijk geschil een schikking tussen partijen 
te bevorderen of een bindend advies uit te brengen.

Bevoegdheid

Artikel 4. 1. De commissie is bevoegd een geschil te behandelen, indien en voor zover 
partijen zijn overeengekomen zich aan het bindend advies van de commissie te 
onderwerpen. 

2. Indien tijdens de behandeling van een geschil blijkt dat het geschil niet jegens de 
juiste partij aanhangig is gemaakt, verklaart de commissie zich onbevoegd en 
wordt tevens een termijn bepaald, waarbinnen het geschil door de betrokkene 
opnieuw aanhangig kan worden gemaakt.

Ontvankelijkheid  

Artikel 5. 1. De commissie verklaart de indiener(s) ambtshalve niet ontvankelijk indien het een 
geschil betreft waarover reeds bij de rechter een procedure aanhangig is 
gemaakt of waarin de rechter reeds een uitspraak over de inhoud heeft gedaan. 
Indien de wet de gang naar de commissie niet toestaat, zal de commissie het 
geschil niet in behandeling nemen.

2. De commissie verklaart op verzoek van de wederpartij - gedaan bij eerste 
gelegenheid - de indiener in zijn klacht niet ontvankelijk indien partijen niet 
aantoonbaar contact hebben gehad over het geschil om te zoeken naar een 
minnelijke schikking, bijvoorbeeld met behulp van een adviseur van het 
Ketenbureau I Sociaal Domein indien van toepassing in overeenstemming met de 
werkinstructie landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang.
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De behandeling van geschillen

Artikel 6. 1. Partijen kunnen in ieder stadium van de procedure onafhankelijk advies inwinnen 
of zich bij de behandeling van een geschil door derden laten bijstaan of 
vertegenwoordigen.  

2. Het geschil dient schriftelijk aan de commissie kenbaar te worden gemaakt door 
middel van een door de commissie te verstrekken en door de indiener(s) in te 
vullen vragenformulier, waarmee hij/zij verklaart/verklaren de door de commissie 
te wijzen uitspraak als bindend te aanvaarden.

voldoet(n) aan het bepaalde in artikel 6 lid 2 wordt het geschil niet in 

verlengen. 

schriftelijk in kennis van het in behandeling nemen van het geschil. Het 
standpunt van de indiener(s) wordt door de commissie in afschrift schriftelijk aan 
de andere partij(en) toegezonden. De commissie stelt de andere partij(en) 

schriftelijk aan de commissie kenbaar te maken. De commissie kan de termijn 

 2. Het in het eerste lid bedoelde standpunt(en) wordt(en) door de commissie in 
afschrift aan de indiener(s) toegezonden.

aan de hand van een eerste beoordeling, een nadere (mondelinge) toelichting te 

ontvangen te zijn.  
2. Indien de commissie een mondelinge toelichting wenselijk acht, worden partijen 

opgeroepen teneinde mondeling te worden gehoord. De commissie stelt plaats, 
dag en uur vast en stelt partijen daarvan op de hoogte.

3. Indien artikel 2 lid 3 van toepassing is, wordt het geschil zonder het horen van 
partijen beslist, tenzij de voorzitter anders nodig acht.  

4. De commissie kan partijen op hun verzoek toestaan getuigen of deskundigen 
mee te nemen en door haar te doen horen. De namen en adressen dienen 
uiterlijk een week voor de zitting van de commissie aan haar te zijn opgegeven.

Artikel 10. 1. De commissie kan, indien zij dat noodzakelijk acht, zelf inlichtingen inwinnen, 
onder meer door het horen van getuigen of deskundigen, door het instellen van 

door haar aan te wijzen deskundige(n). De commissie geeft daarvan kennis aan 
partijen. Partijen kunnen bij het horen van getuigen of deskundigen desgewenst 
aanwezig zijn. 

2. De commissie verstrekt een afschrift van het deskundigenrapport aan partijen, 
die daarop binnen twee weken schriftelijk bij de commissie kunnen reageren. De 
commissie kan de termijn van twee weken bekorten of verlengen. 

Uitspraak

Artikel 11. 1. De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid, met inachtneming van 
relevante wetgeving en tussen partijen gesloten convenanten en afgesproken 
werkinstructies. 
De commissie beslist met meerderheid van stemmen, behoudens in de situatie 
van artikel 2 lid 3. Het bindend advies wordt door de voorzitter ondertekend en 
schriftelijk aan partijen medegedeeld.   
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2. Het bindend advies bevat, naast de beslissing, in elk geval: 
a.  de namen van de leden van de commissie; 
b.  de namen en woon-, c.q. vestigingsplaatsen van partijen; 
c. de namen van de eventueel geraadpleegde deskundigen en gehoorde 
getuige(n)
d.  de dagtekening van het bindend advies;
e.  de motivering van de gegeven beslissing.

Artikel 12. 1. De commissie beslist over haar bevoegdheid, de ontvankelijkheid van partijen en 
het geheel of gedeeltelijk (on)gegrond zijn van de klacht.

2. De commissie kan voorts de volgende beslissingen nemen: 
a. welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de 

jeugdige respectievelijk de beschermde woonplek voor de persoon met 
psychische of psychosociale problemen, die niet in staat is zich op eigen kracht 
te handhaven in de samenleving respectievelijk de opvang voor de persoon die 

veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat is zich op eigen kracht 
te handhaven in de samenleving;

b. indien van toepassing te bepalen dat de verantwoordelijke gemeente de kosten 
vergoedt die door de niet-verantwoordelijke gemeente gemaakt zijn voor de 
betreffende persoon;

c. indien van toepassing te bepalen dat in de situatie dat de aanbieder kosten 
heeft gemaakt en deze kosten niet zijn vergoed door de niet verantwoordelijke 
aanbieder, de verantwoordelijke gemeente de kosten vergoedt aan de 
aanbieder. 

van het geschil.

Artikel 13. Indien de partijen bij de mondelinge behandeling tot een schikking komen, kan 

een bindend advies vastleggen. 

Artikel 14. Partij(en) kunnen hun geschil kosteloos voorleggen aan de commissie. 

Artikel 15. 1. De voorzitter van de commissie kan uit eigen beweging of op een binnen twee 
weken na de verzenddatum van het bindend advies door een partij(en) 
schriftelijk gedaan verzoek een kennelijke fout in het bindend advies herstellen, 
dan wel - indien de gegevens genoemd in artikel 11 lid 2 onder a tot en met c 
onjuist zijn vermeld - tot verbetering van die gegevens overgaan.

2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt indien van toepassing in afschrift 
aan de wederpartij gezonden en schort de mogelijkheid van tenuitvoerlegging 
van het bindend advies op, totdat op het verzoek is beslist.

3. De wederpartij wordt twee weken in de gelegenheid gesteld op het verzoek als 
bedoeld in het eerste lid te reageren.

4. Herstel of verbetering geschiedt middels schriftelijke mededeling aan partijen.

Geheimhouding, wraking en verschoning

Artikel 16. De leden van de commissie alsmede de eventueel aan de commissie verbonden 
(plaatsvervangend) secretaris zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van 
alle de partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het geschil 
ter kennis zijn gekomen. 

Artikel 17. 1. Elk van de leden van de commissie, die met de behandeling van het geschil 

indien gerechtvaardigde twijfel bestaat aan zijn onpartijdigheid of 
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onafhankelijkheid. Wraking kan worden gedaan uiterlijk binnen een week na de 
zitting waarop het geschil is behandeld. Om dezelfde redenen kan een eventueel 
aan de commissie toegevoegde secretaris worden gewraakt. Lid 1 en volgende 
van dit artikel zijn in dit geval van overeenkomstige toepassing.

2. Een wrakingsverzoek dient schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden. 
Tijdens een zitting kan het verzoek ook mondeling worden gedaan, maar dient 
het verzoek vervolgens uiterlijk binnen een week na zitting schriftelijk en 
gemotiveerd te worden ingediend. De behandeling van het geschil zal worden 
aangehouden totdat op het verzoek door de wrakingscommissie is beslist. 

3. Een wrakingsverzoek wordt voorgelegd aan de wrakingscommissie van de 
stichting. De wrakingscommissie neemt het verzoek tot wraking zo spoedig 
mogelijk in behandeling. De procedure voor de behandeling van een 
wrakingsverzoek is vastgelegd in het reglement van de wrakingscommissie van 
de stichting. 

4. Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in het eerste lid kan een lid 
van de commissie zich ter zake van de behandeling van een geschil verschonen. 
Hij is verplicht dit te doen, indien de beide overige leden van de commissie, die 
aan de behandeling van het geschil zullen deelnemen, van oordeel zijn dat de 
bedoelde feiten of omstandigheden zich te zijnen aanzien voordoen. 

5. In geval van terechte wraking of verschoning wordt het betrokken lid (of leden) 
vervangen door een ander lid (of leden) van de commissie. 

6. Zodra partijen op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van de 
wrakingscommissie, zal de behandeling van het geschil zo spoedig mogelijk 
worden voortgezet.

Verkorte Procedure 

Artikel 18.         1. Op verzoek van een van de partijen kan een geschil wegens spoedeisend belang 
in een verkorte procedure worden behandeld. Het verzoek van de indiener dient 
gemotiveerd te zijn. 

 2. De commissie is samengesteld overeenkomstig artikel 2 lid 2.
 3. De voorzitter kan het verzoek als bedoeld in het eerste lid afwijzen indien 

daaraan naar zijn oordeel spoedeisend belang ontbreekt. De beslissing van de 
voorzitter wordt schriftelijk medegedeeld. 

Artikel 19. Op de behandeling van het geschil in de verkorte procedure zijn behalve de 
specifieke bepalingen met betrekking tot de verkorte procedure de overige 
bepalingen van het reglement van de commissie voor zover mogelijk van 
overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 5, 7, 8 en 9 lid 4 
laatste volzin. 

Artikel 20.         1. De verzoeker ontvangt per omgaande een bevestiging van het aanhangig maken 
van het geschil alsmede een vragenformulier.

2.  De commissie stelt de andere partij tegelijkertijd in kennis van het aanhangig 
maken van het geschil. 

                       3.  Het vragenformulier dient, indien dit niet reeds ingevuld en ondertekend door de 
verzoeker is toegezonden, na ontvangst binnen vijf werkdagen ingevuld en 
ondertekend aan de commissie te worden geretourneerd. Bij overschrijding van 
deze termijn vervalt het recht op het voeren van een verkorte procedure. 

4.  Tegelijkertijd met de oproep voor de mondelinge behandeling van het geschil 
ontvangt de andere partij ter kennisname een afschrift van het vragenformulier 
alsmede van alle andere van de indiener ontvangen stukken met betrekking tot 
het geschil. De andere partij wordt in de gelegenheid gesteld binnen vijf 
werkdagen zijn standpunt schriftelijk aan de commissie en de wederpartij 
kenbaar te maken. Verlenging van deze termijn is niet mogelijk. 
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5.  De uitspraak wordt schriftelijk en gemotiveerd zo spoedig mogelijk aan partijen 
meegedeeld. 

Slotbepalingen

Artikel 21. Vernietiging van het bindend advies van de commissie kan uitsluitend 
plaatsvinden door het ter marginale toetsing voor te leggen aan de rechter 
binnen twee maanden na de verzending van de uitspraak aan partijen.

Artikel 22.    De uitspraak van de commissie kan zonder vermelding van de namen en woon- 
c.q. vestigingsplaatsen van partijen op een door de stichting te bepalen wijze 
worden gepubliceerd. 

Artikel 23. De stichting, de leden van de commissie en de (plaatsvervangend) secretaris zijn 
niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten met betrekking tot een geschil 
waarop dit reglement van toepassing is, behoudens ingeval van opzet of bewuste 
roekeloosheid. 

Artikel 23. 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie met 
inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid. 
2. De commissie kan van dit reglement afwijken als het toepassen daarvan voor 
een partij zou leiden tot een onbillijkheid van ernstige aard en de belangen van 
de andere partij daardoor niet onevenredig worden geschaad.



 

 

 

09. Contractstandaarden Jeugd 
Bijlage bij ledenbrief 4 november 2022 Najaars ALV 2 december  

 

Voorstel 

De leden wordt gevraagd:  

- De bijgaande Contractstandaarden Jeugd vast te stellen. 

- Deze standaarden verbindend te verklaren voor alle leden.  

 

Toelichting 

Contractstandaarden voor jeugdhulp-overeenkomsten nemen onnodige diversiteit weg, waardoor de 

administratieve lasten verminderen en er meer tijd en ruimte is voor daadwerkelijke zorg en 

ondersteuning. Door keuzemogelijkheden voor regionale contractering van jeugdhulp behouden 

gemeenten hun beleidsruimte om de best passende jeugdhulp te contracteren, tegen de minste 

administratieve lasten in elk van de drie uitvoeringsvarianten (inspannings-, output- en taakgericht). 

 

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn de kosten in de Jeugdzorg sterk toegenomen, mede door een 

grote variatie aan contractbepalingen. Omdat het huidige jeugdstelsel niet houdbaar is, wordt er 

gewerkt aan de Hervormingsagenda Jeugd. Doel is om de hulpverlening te verbeteren en het 

jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. Een onderdeel van de Hervormingsagenda is het 

vereenvoudigen van de inkoop en de uitvoering van zorg. Hier is in samenhang met de 

Hervormingsagenda aan gewerkt, maar dit staat los van gesprekken met het rijk over de 

Hervormingsagenda. De eerste aanzet om meer tijd en geld over te houden voor de daadwerkelijke 

zorg en ondersteuning. Standaardisatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het beperken van de 

uitvoeringslasten. De vereniging heeft de statutaire bevoegdheid om standaarden voor alle leden vast 

de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. 

 

Vooruitlopend op de Hervormingsagenda Jeugd zijn de Contractstandaarden Jeugd ontwikkeld. De 

Contractstandaarden Jeugd. Dit is een samenhangend pakket, ontstaan vanuit de behoefte van 

gemeenten en zorgaanbieders. Waarbij de randvoorwaarden worden gestandaardiseerd. Dit zijn 

bepalingen van niet-beleidsmatige aard. De uniformiteit leidt tot minder administratieve lasten, minder 

afstemmingsproblemen en minder fouten. Gemeenten kunnen weer met toepasbare contacten werken, 

die makkelijk zijn te gebruiken in de dagelijkse praktijk. Tijdens de ontwikkeling hebben bijna 200 

betrokkenen 312 adviezen en opmerkingen meegegeven op de concept-documenten.  

 

Bijlagen: 

1. Contractstandaarden toelichting op de aanpak 

2. Overeenkomst jeugdhulp SAS procedure met en zonder emvi criteria 

3. Overeenkomst jeugdhulp toelatingsprocedure 

4. Inkoopdocument SAS met emvi criteria 

5. Inkoopdocument SAS zonder emvi criteria 

6. Inkoopdocument toelatingsprocedure 



De volgende bijlagen zijn via onderstaande links te raadplegen:

1. Contractstandaarden toelichting op de aanpak
2. Overeenkomst jeugdhulp SAS procedure met en zonder emvi criteria
3. Overeenkomst jeugdhulp toelatingsprocedure
4. Inkoopdocument SAS met emvi criteria
5. Inkoopdocument SAS zonder emvi criteria
6. Inkoopdocument toelatingsprocedure

Bijlagen 1 - 3: https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/de2f8d5b-47c7-42e5-b411-
d4d7f018269f/contractstandaarden-jeugd/files/f96d0570-c4f9-41bf-b15d-
8d3760a9aece

Bijlagen 4 - 6: https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/de2f8d5b-47c7-42e5-b411-
d4d7f018269f/contractstandaarden-jeugd/files/e4478a81-c5d5-4050-81a0-
120d823f4749



 

 

 

10. Beschikbaarstelling Wmo gegevens  
Bijlage bij ledenbrief 4 november 2022 Najaars ALV 2 december  

 

Oproep van het bestuur aan de leden 

Om hun medewerking te verlenen aan de verstrekking van Wmo en jeugdzorg gegevens door het 

Inlichtingenbureau aan het Centraal Planbureau (CPB) ten behoeve van het door het CPB uit te voeren 

Houdbaarheidsonderzoek Wmo en de groeiraming jeugdzorg. 

 

Aanleiding 

De VNG heeft overeenstemming met het Rijk over de uitvoering van een middellange termijn (5 jaar) 

houdbaarheidsonderzoek maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugdzorg. Met dit onderzoek willen we 

inzicht krijgen in de vraag hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op de middellange 

termijn (5 jaar) ontwikkelt op basis van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen bij een 

gelijkblijvend wettelijk kader en een gelijkblijvende gemeentelijke uitvoering. Doel van dit onderzoek is 

om een gezamenlijk beeld te krijgen van de opgave in de Wmo 2015 en de Jeugdwet en daarnaast te 

bevorderen dat VNG en Rijk gezamenlijk en proactief kunnen sturen op de fundamentele vraagstukken 

voor de lange termijn.  

 

Voor meer informatie over de inhoud van het houdbaarheidsonderzoek Wmo wordt verwezen naar 

bijlage II bij dit voorstel. Het CPB is door VWS gevraagd dit onderzoek uit te voeren en heeft daarvoor 

een beschrijving van de benodigde gegevens aangeleverd (zie bijlage I bij dit voorstel). De kosten van 

het onderzoek zullen gedragen worden door VWS. Wanneer de gevraagde data op tijd beschikbaar 

kunnen worden gesteld, zal het CPB het onderzoek waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2023 

kunnen opleveren. 

 

Onderzoeksgegevens die het CPB nodig heeft  

Voor het onderzoek heeft het CPB data nodig die inzicht bieden in de gemiddelde zorguitgaven per 

leeftijd aan respectievelijk Wmo- en jeugdzorg. Deze data zijn gedeeltelijk te verkrijgen via het 

Inlichtingenbureau (hierna IB). Het IB faciliteert de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en 

aanbieders en is verwerker van deze data namens gemeenten. Conform de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) is iedere gemeente verwerkingsverantwoordelijke voor haar eigen data 

en moet toestemming geven aan het IB om deze data te kunnen verwerken waaronder het verstrekken 

aan het CPB. 

 

Hoe kunnen deze data verkregen worden? 

Om deze data beschikbaar te krijgen is de medewerking van alle gemeenten nodig. Iedere gemeente 

moet als verwerkingsverantwoordelijke toestemming geven aan het IB om de door het CPB gevraagde 

gegevens, binnen de wettelijke kaders van de AVG, verder te verwerken en te leveren. Er worden aan 

het CPB geen gegevens op individueel (persoonsgegevens) of gemeentelijk niveau verstrekt. De 

aanvraag van het CPB betreft enkel totalen voor heel Nederland. Het IB zal - voor levering aan het CPB 

- op de gegevens een kwaliteits- en integriteitscheck uitvoeren. 

 

 

 



 

 

Beperktheid gegevens IB 

Het is op dit moment niet mogelijk om een compleet landelijk beeld te krijgen van alle relevante 

uitgaven van Wmo en jeugdzorg. In elke gemeente is er een ander samenspel tussen inwoners, 

maatschappelijk middenveld, zorgaanbieders en gemeenten. Daarnaast beschikt het IB niet over alle 

gegevens van de uitgaven aan Wmo en jeugdzorg. Dit maakt een kwaliteitscheck voorafgaand aan 

levering van de data aan CPB noodzakelijk. 

 

Aanpak om de toestemming van alle gemeenten te krijgen 

De VNG zal het proces om de toestemming van alle gemeenten te verkrijgen faciliteren. Wij 

benadrukken het belang van het houdbaarheidsonderzoek Wmo en jeugdzorg. Het is daarvoor van 

belang dat de leden individueel zo  snel als mogelijk hun schriftelijke toestemming geven aan het IB om 

de gevraagde data te verwerken en aan het CPB te leveren en hun medewerking verlenen. De VNG zal 

een ledenbrief sturen waarin staat om welke data het gaat inclusief een toelichting over doel en 

noodzaak. We zullen een DPIA uitvoeren om de besluitvorming door gemeenten te ondersteunen. Ook 

zullen we een administratief proces inrichten om het de leden zo gemakkelijk mogelijk te maken om 

hun toestemming te verlenen. Niettemin moeten we de administratieve lasten van dit proces niet 

onderschatten. Indien we ons maximaal inspannen, schatten we in dat we de toestemming van circa 

300 gemeenten kunnen krijgen. Met het CPB is afgesproken dat we dan met hen in overleg gaan over 

de mate van representativiteit. 

 

Onderzoek beschikbaar stellen van gegevens voor bredere doeleinden 

Ook wordt voorgesteld te onderzoeken of de op te vragen gegevens ten behoeve van het 

het houdbaarheidsonderzoek Wmo en de groeiraming jeugdzorg voor bredere doeleinden kunnen 

worden gebruikt. Dit dient uiteraard vooraf helder gedefinieerd te worden en betreft nu vooral een 

onderzoeksvraagstuk. Hiermee willen we voorkomen dat in de (nabije) toekomst wederom 

bovengenoemde aanpak moet worden gehanteerd voor vergelijkbare onderzoeken of doeleinden.  

 

Streven naar een structurele oplossing voor het beschikbaar stellen van lokale data  

Er is grote behoefte aan data over de uitgaven van Wmo en jeugdzorg voor landelijk onderzoek. 

Naast de VNG en het rijk, hebben ook Vektis, het Zorginstituut en de NZA behoefte aan deze data. We 

lopen daarbij steeds aan tegen het kostbare en tijdrovende probleem van het verkrijgen van de  

toestemming van elke individuele gemeente. Een structurele oplossing voor dit probleem is een 

aanpassing van de bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot het, binnen de kaders van de 

AVG, beschikbaar stellen van data. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het IB voeren al langere tijd 

gesprekken met VWS om tot een structurele oplossing te komen. Het zal tijd kosten om hierover 

overeenstemming te bereiken en de eventuele aanpassing van wet- en regelgeving is een zaak van 

langere adem. Voor het uitvoeren van het houdbaarheidsonderzoek Wmo en de groeiraming jeugdzorg 

kunnen we daar niet op wachten.  

 

Bijlagen:  

1. Beschrijving van de gegevens die het CPB nodig heeft voor het houdbaarheidsonderzoek Wmo 

en de groeiraming jeugdhulp 

2. Beschrijving van de onderzoeksvragen en organisatie van het houdbaarheidsonderzoek Wmo. 

 

 



BIJLAGE 1 BIJ AGENDAPUNT 10. BESCHIKBAARSTELLING WMO-
GEGEVENS 

 
Benodigde data voor aparte raming Wmo en jeugd 

Doel/gebruik van de cijfers 

 

Data omschrijving en indeling 

Aggregatieniveau 

 
Dekking 

e dekking noodzakelijk.  

 
1 Hoe de invloed van demografie precies wordt gemodelleerd, staat beschreven in bijlage 1 van de hiervoor 
genoemde publicatie.  
2 Het gaat hierbij om cijfers die aansluiten bij de CBS definitie, zie 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84121NED/table?dl=6FA53. 



 
BIJLAGE 2 BIJ AGENDAPUNT 10 BESCHIKBAARSTELLING WMO-GEGEVENS 
 
Informatie over het houdbaarheidsonderzoek Wmo 
 
Aanleiding  
In aansluiting op de uitgewerkte beleidsmaatregelen voor de formatie, heeft de VNG tijdens het BO 
Wmo van 26 mei jl. voorgesteld een gezamenlijk onderzoekstraject te doen naar de houd-
/beheersbaarheid van de Wmo op de middellange termijn (5 jaar). VWS heeft in reactie aangegeven 
dat besluitvorming over een onderzoek naar (eventuele) fundamentele keuzes ten aanzien van de 
Wmo 2015 op de lange termijn aan een volgend kabinet is. Wel is afgesproken te starten met een 
beleidsarme analyse van de lange termijn ontwikkelingen in de Wmo 2015 die op basis van 
demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn te verwachten. Doel hiervan is om een 
gezamenlijk beeld te krijgen van de opgave in de Wmo 2015 en daarnaast te bevorderen dat VNG 
en Rijk gezamenlijk en proactief kunnen sturen op de fundamentele vraagstukken voor de lange 
termijn. Een volgend kabinet zal met de VNG besluiten over het vervolg op de analyse waarin 
(eventuele) fundamentele keuzes voor de lange termijn kunnen worden uitgewerkt.   
 
Scope 
Het onderzoek richt zich op de hele breedte van de Wmo, dus inclusief beschermd wonen en opvang. 
Aanpalende domeinen zoals Wlz en Zvw behoren niet tot de scope maar daar waar ze invloed 
hebben op de Wmo worden ze betrokken. 
 
Onderzoeksvragen 

1. Hoe ontwikkelt het beroep op de Wmo 2015 zich op de middellange tot lange termijn (5 
jaar) op basis van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen bij een 
gelijkblijvend wettelijk kader en een gelijkblijvende gemeentelijke uitvoering? Bij de 
maatschappelijke ontwikkelingen dient in ieder geval te worden gekeken naar: 

 Het effect van technologische innovatie en digitalisering 
 Het effect van arbeidsmarktontwikkelingen, personeelstekorten 
 Het effect van toenemende welvaart/gezondheid van nieuwe generaties 
 Het effect van extramuralisering en het scheiden van wonen en zorg 
 Het effect van het tekort aan geschikte woningen en de bouwopgave 

2. Hoe ontwikkelen de kosten van voorzieningen zich naar verwachting op de lange termijn 
als geen inhoudelijke vernieuwingen en aanpassingen in voorzieningen worden 
doorgevoerd? 

3. Welke groei of afname is te verwachten op de lange termijn op basis van de verwachte 
ontwikkelingen in gebruik en kosten?  

Over deze drie onderzoeksvragen is ambtelijke overeenstemming en deze zijn reeds voorgelegd aan 
het CPB om tot een onderzoeksopzet te komen. 
 
 
De vragen waar nog  consensus over is zijn de vragen 
ontwikkelingen: 

4. Hoe ontwikkelen de gemeentelijke Wmo-budgetten zich (naar verwachting) op de lange   
termijn? 

5. Wat zijn de feitelijke uitgaven van gemeenten met betrekking tot de Wmo in de afgelopen  
jaren (2015-2021) (op basis van bijvoorbeeld Iv3 of gemeentelijke jaarrekeningen)?  

 
Betrokken departementen en VNG zijn het eens dat bovenstaande vragen niet eenvoudig en eenduidig 
te beantwoorden zijn, gegeven het feit dat de financieringssystematiek van het gemeentefonds constant 
in ontwikkeling is en tot en met 2025 voor het Sociaal Domein meebeweegt met de uitgaven van het 
Rijk en daardoor een voorspelling na 2025 redelijk ingewikkeld is. Anderzijds zijn de gegevens van het 

binnen het Sociaal Domein. 



Het CPB geeft aan dat het lastig is om op basis van beschikbare informatie duidelijk te maken wat het 
beslag van de Wmo bij gemeenten in de afgelopen periode is geweest. De mogelijkheden die de IV 3 
data bieden zijn in het verleden al wel maximaal benut. IV3 data zijn niet geschikt om er ramingen op 
te baseren.  
 
Planning 
Wanneer de noodzakelijk data op tijd beschikbaar worden gesteld, zal het CPB het onderzoek 
waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2023 kunnen opleveren. 
 
Opdrachtgeverschap  
Het voorstel is om een gezamenlijk opdrachtgeverschap van VNG, VWS, FIN en BZK in te richten  voor 
dit traject, waarbij een stuurgroep  en werkgroep worden geformeerd. De stuurgroep levert op aan het 
Bestuurlijk Overleg Wmo, daar worden in afstemming met BZK en FIN de uitkomsten bestuurlijk 
gewogen en - indien dat noodzakelijk wordt geacht -afspraken gemaakt over vervolg. Voor de 
werkgroep is Bernard ter Haar gevraagd om de rol van  neutrale voorzitter op zich te nemen  om het 
proces te begeleiden (inhoudelijke besluiten zijn aan betrokken partijen zelf). In geval dat een 
deelopdracht wordt gegeven aan een extern bureau kan desgewenst een begeleidingscommissie voor 
dat deelonderzoek worden ingesteld.  
 
 



 

 

 

11. Principes voor de Digitale Samenleving 
Bijlage bij ledenbrief 4 november 2022 Najaars ALV 2 december  

 

Voorstel 

Het bestuur stelt de ALV voor om de Principes voor de Digitale Samenleving vast te stellen. 

 

Inleiding: waarom een update van de principes voor de digitale samenleving? 

op basis van een set ontwikkeld door gemeenten Amsterdam en Eindhoven,1 met de afspraak ze 

regulier te updaten en terug te brengen bij de ALV. Voor het eerst gaven gemeenten gezamenlijk hun 

ambities en wensen weer over de manier waarop digitalisering en dataverzameling op straat zou 

verlopen. En vooral: onder welke voorwaarden. Dataverzameling voor puur economisch gewin 

 

Gemeenten liepen hiermee voorop in de manier waarop ons gesprek over de digitale samenleving zich 

ontwikkelt. Na jaren van beper

politiek-bestuurlijke gesprek. Hoe we die beschermen en tegen elkaar afwegen. Dit is chefsache, wat 

we terugzien in de fundamentele discussies binnen de Europese Unie, de invalshoek die de Tweede 

aangevuld, met de vraag aan de ALV of ze ook de nieuwe versie steunen.  

 

Voor gemeenten is er genoeg aanleiding voor een update. De boete van de Autoriteit 

Persoonsgegevens aan de gemeente Enschede in 2021, het toenemende aanbod van biometrische 

enen. 

Met als belangrijke ontwikkeling dat steeds kritischer naar overheidsoptreden wordt gekeken. Het is 

voor gemeenten daarom van groot belang om duidelijk te maken hoe gemeenten naar technologie 

r juridische trucs en datamaximalisatie. Maar 

gericht op verantwoorde inzet, wat onder andere juist minimale inzet van data en hardware betekent.  

 

Daarom is met gemeenten en met consultatie van onder meer belangengroepen, kennisinstellingen, 

marktpartijen en inwoners een uitgebreide update van de principes ontwikkeld, waarmee gemeenten 

laten zien wat volgens hen nodig is voor een veilige, inclusieve en verantwoorde digitale samenleving. 

 

De principes zijn daarin niet bedoeld als eindstation, maar als prikkelend nieuw startpunt van gesprek 

gebruik van betaalgegevens bij ruimtelijke planvorming via Digital Twins, het inzetten 

vraagt diep doordenken van consequenties en welke samenleving we willen zijn.  

 

 
1 https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/09a-bijlage-principes-voor-de-digitale-samenleving.pdf 



 

 

Dit gebeurt in goed gesprek. Met bestuurders en raadsl

Grondrechten en Ethiek). Met onze mede-overheden, die een gezamenlijke ambitie hebben om een 

gedeeld normenkader te ontwikkelen. Deze komt ook terug in de Werkagenda Waardengedreven 

Digitalisering van Staatssecretaris Van Huffelen, met wie we dan ook in gesprek zijn om de principes 

hierbij in te brengen. En natuurlijk willen gemeenten in gesprek met inwoners, waarbij wij als VNG onze 

leden ondersteunen om dit gesprek in bijvoorbeeld ethische commissies te voeren. 

 

In die gesprekken ontstaan nieuwe inzichten en bijvoorbeeld ethische lessen die bruikbaar zijn voor 

pakken we grip terug op de ontwikkeling van de informatiesamenleving en brengen we hem in lijn met 

onze publieke waarden. 

 

Uitvoering: hoe brengen we de principes in de praktijk? 

De implementatie van de principes zal bij gemeenten liggen. De principes leggen een 

beleidsonderbouwing voor allerlei projecten, die het makkelijk maakt voor gemeenten om van start te 

gaan met bijvoorbeeld sensorenregistratie, versterking van hun informatieveiligheid of het voeren van 

een ethisch gesprek over (lopende) innovatieve projecten. Gemeenten kiezen daarin uiteraard hun 

eigen tempo en waar mogelijk samen met elkaar in communities en coalities. 

De VNG ondersteunt hen hierin vanuit de (concept-) Uitvoeringsagenda Digitale Grondrechten en 

Ethiek, waar de principes onderdeel van zijn. De activiteiten daarin hangen sterk samen, met o.a.: 

- (Bestuurlijke) roadshow om gesprek aan te jagen; 

- Producten om ethiek in de organisatie te borgen en gesprek met inwoners te voeren; 

- Ontwikkeling inkoopvoorwaarden (interbestuurlijk). 

Nadrukkelijk zoeken we de interbestuurlijke samenwerking hierin op. 

 

Wat staat er in de principes voor de digitale samenleving? 

De principes zijn allereerst een uitwerking van de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek, met (sub-) 

principes over: 

 Dat de inzet van technologie politieke afweging en controle vraagt en dat dus altijd 

democratische besluitvorming vereist is (Principe 1); 

 Ethiek als centraal punt in plan- en besluitvorming, met doorlopende evaluatie (Principe 3); 

 Gebruik van tooling voor ethische gesprekken, zoals IAMA en DEDA (Principe 3.2); 

 Het belang van actieve transparantie (Principe 4). 

 

 

 Inwoners hebben regie op gegevens (Principe 5); 

 Gemeenten zorgen voor de informatieveiligheid van de technologie die ze inzetten (Principe 7); 

 Gemeenten hanteren de Common Ground principes (Principe 7.1). 

 

Verder bieden de principes ruimte om ethische waarde-afwegingen een plek te geven 

er procesmatig 



 

 

en meer een prikkelend inhoudelijk standpunt, uiteraard om nog nader over door te praten als het in de 

 

Het belangrijkste voorbeeld hiervan is principe 2.1: 

.  

 

Mede in reactie op het boetebesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens aan de gemeente Enschede, 

willen gemeenten zich hierover expliciet uitspreken. Zij vinden 

uitsluiten. 

Op deze manier geven de principes houvast aan gemeenten die met technologie bezig zijn, richting 

aan het bedrijfsleven welke businessmodellen zij kunnen aanbieden en hopelijk enig comfort aan 

inwoners.  

 

Net als in 2019 hebben de Principes geen 

gemeentelijke ambities en geven richting aan (toekomstig) beleid, maar bevatten geen directe 

verplichting tot uitvoering. In de tekst is expliciet benoemd dat er geen rechten aan kunnen worden 

ontleend. 
 

De Principes zijn ontstaan in de samenwerking van de Impact Coalitie Safety & Security, van 

gemeenten, Nationale Politie en HSD. In de consultatie hebben o.a. WRR, universiteiten, hogescholen, 

gemeenten, provincies, bedrijven en belangengroepen input geleverd en overwegend zeer positief 

gereageerd. 

 

De principes uit 2019 en de eerste versie van 2022 hadden de openbaar toegankelijke 

ruimte als focusgebied. De wens van o.a. de Commissie Informatiesamenleving is om ze 

breder toepasbaar te maken, bijvoorbeeld voor het sociaal domein. Voor nu zijn de 

principes waar mogelijk universeel opgesteld, met inperking van de scope tot de 

buitenruimte waar dit tot spanning zou leiden met andere beleidsdomeinen. We verkennen 

uitbreiding van de scope voor de volgende versie van de Principes, rond 2025. 
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12. Verantwoording over uitvoering moties ALV 29 juni 2022  
Bijlage bij ledenbrief 4 november 2022 Najaars ALV 2 december  
 
Samenvatting 
Hierbij legt het VNG bestuur verantwoording af aan de leden over de uitvoering van moties die zijn 
aangenomen in de ALV van 29 juni 2022. Gelet op de samenhang en overlapping van moties zijn bij 
deze verantwoording de moties in een aantal gevallen geclusterd. 
 
In de ALV van 29 juni jl. heeft de ALV ermee ingestemd om alle eerdere moties als afgedaan te 
beschouwen, waarbij alle nog actuele onderdelen van moties onderdeel gaan uitmaken van de 
reguliere VNG-inzet op de betreffende dossiers. De daarvoor was dat in de afgelopen jaren een 
complexe stapeling is ontstaan van moties die meerdere jaren zijn aangehouden en waarvan de 
strekking vaaks deels is achterhaald. Om een nieuwe complexe stapeling in de toekomst te voorkomen  
bereidt de VNG samen met een aantal vertegenwoordigers van de leden een nieuwe werkwijze voor 
waarmee de VNG in haar reguliere informatievoorzienig de leden het beste kan informeren. Doel is om 
in de toekomst over aangenomen moties in de eerstvolgende ALV rding af te 
leggen en daarna de leden in de reguliere informatievoorziening over relevante ontwikkelingen op de 
hoogte te houden.  
 
Hierna volgen: 

- De inhoudsopgave 
- Per motie een verantwoording door het bestuur over de uitvoering.    
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Inhoudsopgave 
 

- Motie Ve    3 
-    4 
-  4 

 

-      5 
-   6 

Omgeving   8 
-  

(deels aangenomen, deels aangehouden)  
- ing en   10 

implementatie    
-    11 

  
-     12  
-       13 
-  14 

 
-   15 
- atieve druk  17 

als gevolg van explosieve groei van het aantal SISA-  
-       18 
- - .   18 
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Klimaat en energie
 

Onderwerp: Capaciteit elektriciteitsnetwerk 

Motie en indiener:  

 

Inhoud/oproep: 
(samengevat) 

Oproep aan het VNG bestuur om:  
- de Tweede Kamer en het ministerie van EZK te wijzen op de nieuw ontstane 
probleemsituatie, waarin er naast teruglevering in steeds meer delen van het 
land ook problemen zijn met nieuwe aansluitingen voor afname van elektriciteit 

- de minister voor K&E, de minister van EZ en de minister van VRO te 
verzoeken om de probleemanalyse te verbreden en ook onderzoek te doen 

verduurzaming van bestaande woningen, bedrijven en bedrijventerreinen 
- de reeds lopende inzet uit te breiden, waarin ook versneld wordt toegewerkt 
naar oplossingen voor de afname-problematiek. 
 

Verantwoording: 
 

 

Onze inzet op dit thema is het afgelopen half jaar zowel ambtelijk als bestuurlijk 

netcongestie en aan de stuurgroep PIDI/MIEK (Programma Infrastructuur 
Duurzame Industrie, Meerjaren Investeringsprogramma Energie Klimaat).   

Met name verduurzaming  van de industrie vraagt veel van de infrastructuur. 
We zetten ons in voor een goede betrokkenheid van gemeenten daarbij, en 
voor een goede balans met de infrastructuur voor Gebouwde Omgeving, RES 
en Mobiliteit. Onze inspanningen zijn zowel gericht op invoering van (duurzame) 
energie als op afname van energiegebruik. Het MIEK en onderliggende 
kwesties t.a.v. netcapaciteit worden besproken bij Bestuurlijk Overleggen met 
de minister.   

 

Daarnaast voeren we de volgende activiteiten uit:  

-Deelname Actieteam netcapaciteit (wegnemen van knelpunten en het 
versnellen van processen);  

-Deelname Werkgroep Integraal Programmeren (o.a. integratie met ruimtelijke 
ontwikkelingen); 

-  

-Werksessies in het land, o.a. op het VNG-Jaarcongres van juni 2022;  

-  

-Opstellen landelijk afwegingskader voor het regionaal programmeren;  

-Integraal management Overleg om programma s nationaal en regionaal af te 
stemmen;  

-
de gebouwde omgeving op de netcapaciteit.  

  

Congestie gaat hierdoor beter gemanaged worden, maar zal niet weggaan de 
komende decennia. 
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Onderwerp: Capaciteit elektriciteitsnetwerk 

Voorstel: De motie als afgedaan te beschouwen. 

 

 
 

Onderwerp: Energietransitie

Motie en indiener:  

 

Inhoud/oproep: 
(samengevat) 

Het rijk heeft, met name voor de energietransitie, subsidiemogelijkheden voor 
gemeenten beschikbaar gesteld. Deze mogelijkheden bestonden vaak uit een 
tenderregeling. Om hieraan mee te doen wordt een onevenredig beroep gedaan 
op de schaarse capaciteit van gemeenten met een kleine kans van slagen.  
De indieners roepen het VNG bestuur op zich hard te maken voor realistischer 
balans tussen kansspel, winkans en het capaciteitsbeslag voor gemeenten.

Verantwoording: 
 

 

De VNG heeft bij het rijk aangegeven dat bij invoering van nieuwe regelingen 
-

de voorgaande jaren is een aantal keren sprake geweest van een dergelijke 
regeling waarbij veel tijd in de indiening is gaan zitten en die teleurstelling bij 
niet geselecteerde gemeenten teweeg heeft gebracht. Bij nieuwe regelingen zal 
de VNG actief betrokken worden en zal hiervoor aandacht zijn bij de inrichting 
van de desbetreffende regeling. 
 

Voorstel: De motie als afgedaan te beschouwen 

 

 
 

Onderwerp:  

Motie en indiener: M
 

 

Inhoud/oproep:
(samengevat) 

De motie constateert dat grote maatschappelijk opgaven/transities waar 
gemeenten voor staan op het gebied van klimaat, energie, stikstof en wonen 

uitbreiding. Uitbreiding van personele capaciteit is lastig te realiseren door de 
complexiteit van opgaven, de voorbereidingen die getroffen moeten worden op 

 
 

te stellen voldoende capaciteit in te kunnen zetten voor de bemensing van deze 
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Onderwerp:  

Verantwoording: 
 

 

De VNG heeft binnen, het Team Energie, een medewerker die het 
arbeidsvraagstuk heeft opgepakt. Het gaat hierbij om het agenderen van de 
capaciteitsvraag van gemeenten bij het rijk. Daarnaast is aandacht voor het 
programmeren van de opgaven in samenhang.  

 

In de bestuurlijke afspraken die op de ALV van 29 juni zijn vastgesteld heeft 
VNG met het rijk, IPO en UvW afspraken gemaakt over de uitvoeringsmiddelen 
voor de klimaattaken van decentrale overheden. Gemeenten krijgen samen 

uitvoeringsmiddelen klimaat heeft minister Jetten ook opgenomen hoeveel elke 
gemeente minimaal krijgt in 2023-2025. Daarmee kunnen gemeenten plannen 
maken voor het uitbouwen van personele capaciteit. 
 

Voorstel: De motie aan te houden.  

 
Wonen en omgeving 
 

Onderwerp: Woningbouw 

Motie en indiener:  

 

Inhoud/oproep: 
(samengevat) 

Het rijk moet alle beperkende randvoorwaarden die woningbouw in de weg 
staan wegnemen. Het gaat om zaken als infrastructuur als randvoorwaarde voor 
woningbouw beter regelen, sturing op betaalbare en kwalitatief goede 
woningen; stikstofproblematiek oplossen, personele capaciteit bij gemeenten 
verbeteren, onrendabele top bekostigen en (ook) inzetten op de verbetering van 
de bestaande voorraad. 
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Onderwerp: Woningbouw 

Verantwoording: 
 

 

Met de regeling Woningbouwimpuls (Wbi) kunnen gemeenten een bijdrage 

miljoen zijn bestemd voor de vijfde tranche van de Wbi. De 4e tranche van de 
Woningbouwimpuls is inmiddels gesloten. In december 2022 wordt bekend 
welke projecten een bijdrage krijgen voor het versnellen van de bouw. De vijfde 
tranche van de Wbi is nog in voorbereiding. 

 
Er komt een volkshuisvestingsfonds. De regeling wordt naar verwachting in 
januari/februari 2023 gepubliceerd. 

 
Het kabinet stelt in 
behoeve van grootschalige woningbouwgebieden. Dit betreffen middelen voor 
de inzet van brede gebiedsontwikkeling in de 17 grootschalige NOVEX 
woningbouwlocaties en daarbuiten. Het kabinet komt nog met een specifieke 
uitkering. Deze investering is onderdeel van de 7,5 miljard euro die het rijk het 
komende decennium uittrekt voor het bereikbaar maken van 
woningbouwlocaties. 

 
De minister voor volkshuisvesting heeft inmiddels afspraken gemaakt met alle 
provincies over woningbouw. Deze afspraken tellen op tot ruim 900.000 nieuwe 
woningen voor de periode tot en met 2030. 2 op de 3 nieuwe huizen vallen in de 
categorie betaalbaar. Om dit verder uit te werken worden er tot aan begin 2023 
regionale woondeals gesloten met de gemeenten. 
 

Voorstel: De motie als afgedaan te beschouwen. 

 

 
 

Onderwerp: Omgevingswet 

Motie en indiener: 
Stelsel Omgevingswet (DSO) na invoering van de wet en realistische 

Inhoud/oproep: 
(samengevat) 

De gemeenten verzoeken: 
 De VNG om samen met het Rijk een concrete en realistische planning te 

maken voor het doorontwikkeltraject na inwerkintreding van de Omgevingswet; 

 Daarin het eerste half jaar topprioriteit te geven aan functionaliteit voor 
verbetering vanuit gebruikersperspectief van de initiatiefnemer, aanvrager en 
behandelaar van omgevingsvergunningen 
 De gemaakte planning en afspraken uiterlijk 1 november 2022 terug te 

koppelen aan alle gemeenten en ketenpartners.  
 Afspraken te maken met alle betrokken overheden over een realistische 

communicatie over een lager dan gewenst niveau van dienstverlening in de 
maanden voor en na inwerkingtreding. 
 



7 
 

Onderwerp: Omgevingswet 

Verantwoording: 
 

 

In de afgelopen maanden is door alle betrokken partijen grote inzet gepleegd op 
het inwerkingtreden van de Omgevingswet. Op 14 oktober jl. heeft minister De 
Jonge aan de Kamer laten weten dat dat er nog iets meer tijd nodig is. Om 
verder te testen en te oefenen, maar ook om te voorzien in extra ondersteuning 
voor bevoegd gezagen. 

 

Als VNG hebben we een helder standpunt ingenomen over de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet. Daarin hebben we de signalen uit de achterban en de 
inhoud van de moties uit de ALV van juni 2022 vertaald. Ons standpunt is en 
blijft dat we in werking kunnen treden, mits aan de door ons gestelde 
randvoorwaarden wordt voldaan: 

1. Voldoende werkend digitaal stelsel bij inwerkingtreding 

2. Tijdelijke oplossingen waar het Digitaal Stelsel Omgevingswet nog niet 
voldoet (randvoorwaarden zijn mede geformuleerd om met vertrouwen 
te starten met TAM-IMRO)  

3. Digitaal stelsel binnen jaar na inwerkingtreding op basisniveau 
waardoor het systeem gebruiksvriendelijker wordt 

4. Afspraken over doorontwikkeling van het systeem 

5. Oplossen van juridische knelpunten 

6. De crisisorganisatie en versterkte serviceketen moeten op moment van 
inwerkingtreding operationeel zijn, met een breed beschikbare helpdesk 
en een serviceorganisatie voor ICT en juridische aspecten 

7. Het intensief keten testen willen we ook na inwerkingtreding blijven 
doorzetten met het doel te blijven beproeven op functionaliteit en 
gebruiksgemak 

8.  

 

Nu de minister tot uitstel heeft besloten, zal de VNG een ledenraadpleging 
houden over de termijn van uitstel en zal er opnieuw gekeken worden naar 
planning, communicatie en doorontwikkeling van het systeem. In ieder geval 
biedt het uitstel de ruimte om ook de gebruiksvriendelijkheid van het DSO te 
verbeteren. De randvoorwaarden blijven voor ons onverkort van toepassing. 

 

Zodra er duidelijkheid bestaat over de invoeringsdatum en de invulling van de 
aspecten uit uw motie, zullen we u hierover informeren. 
 

Voorstel: De motie aan te houden.   
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Onderwerp: Omgevingswet 

Motie en indiener: 
 

 

Inhoud/oproep: 
(samengevat) 

Oproep aan de VNG om er bij de minister op aan te dringen alles op alles te 
zetten om voor een inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 te 
zorgen. 
 
NB) aangehouden in de ALV is de oproep om de minister te verzoeken  indien 
er echt geen andere mogelijkheid overblijft dan nader uitstel  dit niet met 
enkele maanden te doen, maar met een aantal jaren, zodat de 
woningbouwambitie met de huidige instrumenten kan worden gerealiseerd. 
 

 Sinds de ALV is in het interbestuurlijke samenwerkingsverband alles op alles 

gezet om te komen tot verantwoorde inwerkingtreding op 1 januari 2023. Op 14 
oktober jl. heeft minister De Jonge in overleg met de koepels geconcludeerd dat 
er toch iets meer tijd nodig is. Aspecten die daarbij mee spelen zijn onder 
andere dat nog niet alles helemaal keten breed is door getest, de situatie rond 
provinciale verordening/overgangsrecht mogelijk extra consequenties heeft en 
meer oefentijd gewenst is. Ook moet worden voorzien in extra ondersteuning 
voor bevoegd gezagen.  
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Onderwerp: Omgevingswet 

Verantwoording: 
 

Als VNG hebben we in de gesprekken met Rijk, IPO en Unie van 
Waterschappen steeds aangegeven dat inwerkingtreding per 1 januari 2023 
verantwoord is, mits aan de door ons gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. 
Deze randvoorwaarden zijn: 

1. Voldoende werkend digitaal stelsel bij inwerkingtreding 

2. Tijdelijke oplossingen waar het Digitaal Stelsel Omgevingswet nog niet 
voldoet (randvoorwaarden zijn mede geformuleerd om met vertrouwen 
te starten met TAM-IMRO)  

3. Digitaal stelsel binnen jaar na inwerkingtreding op basisniveau 
waardoor het systeem gebruiksvriendelijker wordt 

4. Afspraken over doorontwikkeling van het systeem 

5. Oplossen van juridische knelpunten 

6. De crisisorganisatie en versterkte serviceketen moeten op moment van 
inwerkingtreding operationeel zijn, met een breed beschikbare helpdesk 
en een serviceorganisatie voor ICT en juridische aspecten 

7. Het intensief keten testen willen we ook na inwerkingtreding blijven 
doorzetten met het doel te blijven beproeven op functionaliteit en 
gebruiksgemak 

8. oet op orde zijn.  

 

Nu er sprake is van uitstel zal de VNG - conform de eerder met u gemaakte 
afspraak bij de ledenvergadering in juni dit jaar  een ledenraadpleging over de 
termijn van uitstel houden. De ledenraadpleging zal direct na de ALV van 2 
december starten. Voorafgaand aan de ALV zullen bestuurlijke en ambtelijke 
bijeenkomsten worden georganiseerd waarin over de situatie en de termijn van 
uitstel kan worden gesproken. Ook op de ALV zal een toelichting op de stand 
van zaken worden gegeven. 

 

Voorstel: De motie aan te houden.  
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Circulaire economie en afval 
 

Onderwerp: Producentenverantwoordelijkheid afval

Motie en indiener: 
implementatie van afspraken over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 

(UPV)

Inhoud/oproep: 
(samengevat) 

Oproep aan het bestuur: 
- Bij het ministerie van I&W aan te dringen op een sterkere regierol door het Rijk 
en op het heroverwegen van het geheel aan instrumenten die nodig zijn om een 
circulaire economie mogelijk te maken  
- Bij het ministerie aan te dringen op het betrekken van de 
namens de gemeenten en gemeentelijke inzamelaars bij het ontwerpen van 

 
- Bij het ministerie van lenW aan te dringen op de herziening van het Besluit 
Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid op basis van het rapport van de 
Universiteit van Utrecht. Met als speerpunt om bij het formuleren van 
ontwerpbesluiten inzake huishoudelijke afvalstromen de gemeentelijke 
uitvoering als volwaardige partner aan de voorkant van het proces al te 
betrekken en dat gedurende de looptijd van de UPV de maatschappelijke 
belangen van de gemeentelijke en publieke afvalinzameling als gelijkwaardige 
ketenpartner worden opgenomen 
- Om gezien de veelheid en complexiteit van het afvaldossier hierin samen op te 
trekken met de NVRD, waarbij de meeste gemeenten en alle gemeentelijke 
inzamelorganisaties zijn aangesloten. 
 

Verantwoording: 
 

 

In de gesprekken met het ministerie van I&W is en wordt (blijvend) aandacht 
gevraagd voor de rol van gemeenten in de lokale uitvoering. Door de huidige, te 
beperkte, invulling van het instrument UPV, wordt aangedrongen op een 
sterkere regierol van het rijk daar waar dat nodig wordt geacht. Voor een juiste 
afstemming met de praktijk wordt het belang van samenwerking met de NVRD 
verder onderstreept.  
 

Voorstel: De motie als afgedaan te beschouwen. 
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Inburgering 
 

Onderwerp: Inburgering 

Motie en indiener: 
 

 

Inhoud/oproep: 
(samengevat) 

Draagt het bestuur op:  
- Zich te blijven inzetten voor een betaalbaar en uitvoerbaar inburgeringsstelsel 
voor gemeenten 
- Ervoor te zorgen dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid neemt om samen met 
de gemeenten de gesignaleerde knelpunten, ten aanzien van structurele 

verantwoording, aan te pakken en op te lossen, anders wordt de regiefunctie 

voor gemeenten onuitvoerbaar 
- Ervoor te zorgen dat gemeenten kunnen leren van (praktijk)ervaringen. Het 
inburgeringstraject is gebaat bij een adaptief systeem, dat qua wet- en 
regelgeving aan kan sluiten op nieuwe inzichten en ervaringen uit de praktijk. 
 

Verantwoording: 
 

 

De VNG blijft aandacht besteden voor een betaalbaar en uitvoerbaar 
inburgeringsstelsel. Vanwege de hogere taakstelling en het grotere aantal in 
burgeraars heeft de VNG samen met het Veiligheidsberaad afspraken gemaakt 
met het rijk over de uitvoering en de middelen voor de Wet inburgering 2021 
(Wi2021). Voor de periode 2022 - 2024  is er 90 miljoen euro beschikbaar 
gesteld voor de inburgering van statushouders. Om te zorgen dat gemeenten 
passende financiering blijven ontvangen, zal de VNG zal de uitgaven voor 
onder andere de uitvoeringskosten en de onderwijsroute blijven monitoren.  

 

Binnen het inburgeringsstelsel staat leren centraal. Op het uitvoeringsniveau 
f
gemeenten en samenwerkpartners uitvoeringskwesties samenbrengen. Onder 

die de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van het inburgeringsstelsel onder druk 
zetten. 
 

Voorstel: De motie als afgedaan te beschouwen. 
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Veiligheid en handhaving 
 

Onderwerp: Veiligheid 

Motie en indiener:  

 

Inhoud/oproep: 
(samengevat) 

Verzoek aan het VNG Bestuur om in gesprek te gaan met de minister van 
Justitie en Veiligheid (JenV) en het kabinet te vragen om bij het opstellen van 
nieuwe wet- en regelgeving over Crisisbeheersing zeer terughoudend om te 

bestuurslaag), en tevens terughoudendheid betrachten bij het neerleggen van 

regionale middelen. 
 

Verantwoording: 
 

 

Op 26 september jl. heeft een bestuurlijke vertegenwoordiging van de VNG in 
het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) met de minister van Justitie & 
Veiligheid (JenV)  input gegeven op de contourennota versterking 
crisisbeheersing en brandweerzorg. Daarbij is gepleit voor zoveel mogelijk 

aangegeven dat we een zelfstandige bevoegdheid voor het Veiligheidsberaad 
niet nodig achten.

 

De minister geeft in de concept- contourennota (d.d. 5 oktober) aan via extra 
rijksmiddelen zorg te willen dragen voor de realisatie van de landelijke 
doelstellingen. Onderdeel hiervan is het vormgeven van extra 
uitvoeringscapaciteit die ziet op versterking van interregionale en landelijk 
benodigde planvorming en inzicht in slagkracht en paraatheid. De precieze 
vormgeving en taken van deze uitvoeringscapaciteit vergen nadere doordenking 
en afstemming zo wordt aangegeven. Op dit moment is er geen reden aan te 
nemen dat dit ten koste gaat van de huidige financieringsstructuur van 

 
Daarnaast constateren we dat in de concept-contourennota wordt aangegeven 
dat extra zelfstandige bevoegdheden voor het Veiligheidsberaad, niet passend 
zijn als extra laag boven de 25 gemeenschappelijke regelingen die 

prioritering en gezamenlijke uitvoering. Deze passage in de concept-
contourennota onderschrijft en bevestigt dus de eerdere inhoudelijke VNG-
reactie (ambtelijk en bestuurlijk) op de contourennota. 
 

Voorstel: De motie als afgedaan te beschouwen. 
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Onderwerp: Lachgas 

Motie en indiener:  

 

Inhoud/oproep: 
(samengevat) 

Verzoekt het bestuur: 
- De druk op het ministerie van J&V op te voeren opdat eind 2022, doch uiterlijk 
begin 2023 de strafbaarstelling van lachgas in de Opiumwet is opgenomen 
- 
van een wettelijke mogelijkheid (al dan niet onder het gezag van de 
burgemeester) om lachgas in het kader van de handhaving van de openbare 

 te kunnen halen teneinde de overlast te doen 
stoppen 
- 
vervoer en opslag van lachgas 
- In de najaars ALV van 2 december a.s., of zoveel eerder als er iets 

substantieels te melden is, de leden te informeren over de voortgang. 
 

Verantwoording: 
 

 

Wij blijven aandringen op spoedige inwerkingtreding van de gewijzigde 
opiumwetgeving. Wij staan in contact met het rijk over de aanpak van de 
problematiek rondom oneigenlijke gebruik en overige oneigenlijke handelingen 
met lachgas. Het is voor gemeenten van belang dat de Opiumwet hierop 
spoedig wordt aangepast zodat er naast de huidige bestuursrechtelijke 
handhavingsinstrumenten ook via het strafrecht tegen ongewenste hantering 
van lachgas kan worden opgetreden.  

 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 13 juli een kritisch 
advies vastgesteld over het ontwerpbesluit aangaande de wijziging van 
opiumwetgeving. Mogelijk moet het huidige ontwerpbesluit worden aangepast. 
De ministeries J&V en VWS werken op dit moment de gevolgen van het Raad 
van State advies uit. Zodra hierover meer bekend is zullen wij dit actief naar 

onze leden communiceren.  
 

Voorstel: De motie als afgedaan te beschouwen
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Onderwerp: Informatieveiligheid 

Motie en indiener: Motie Wijk bij Duurstede, Heemstede en Noordoostpold
 

 

Inhoud/oproep: 
(samengevat) 

Oproep aan het bestuur om: 
- Op zo kort mogelijke termijn in gesprek te gaan met het ministerie van BZK 
met als doel: 
- Te onderzoeken hoe het ministerie een rol kan pakken in het versterken van 
de digitale weerbaarheid van burgers; 
- Gemeenten in staat te stellen om de Nationale Cyber Security Strategie te 
implementeren; 
- Structurele aandacht en financiering ten behoeve van de preventieve en 
repressieve aanpak van digitale onveiligheid op lokaal niveau te realiseren; 

- Processen rondom BIO en ENSIA, zodanig in te richten dat niet alleen 
getoetst wordt of het vereiste instrumentarium aanwezig is, maar ook getoetst 
wordt in hoeverre dit structureel bijdraagt aan informatieveiligheid voor 
inwoners, ondernemers en (gemeentelijke) processen. 
 

Verantwoording: 
 

 

Wij voeren het gesprek met het de staatssecretaris van Digitalisering en de 
minister van J&V. Dit gesprek is per half mei 
verbreed met het beleidsveld van minister van Rechtsbescherming en minister 
BZK. Er wordt een bestuurlijk convenant opgesteld tussen VNG, G4, de minister 
J&V, staatssecretaris Digitalisering en mogelijk ook de minister BZK over 
gezamenlijke governance op de uitvoering van de NLCS, de uitwerking van een 
digitaal veiligheidsstelsel en structurele financiering voor gemeenten om dit te 
kunnen uitvoeren. 

 

Wij werken aan de doorontwikkeling van ENSIA, zodat naast inzicht in de opzet 

en bestaan van beleid gericht op compliancy aan wet- en regelgeving ook de 
werking ervan in de organisatie getoetst wordt. De IBD ondersteunt gemeenten 
om direct en actueel inzicht in de feitelijke veiligheid ten aanzien van de 

 

 

We onderzoeken mogelijkheden voor gemeenten om lokaal een onderbouwd 
cyberbeeld te verkrijgen over digitale en gedigitaliseerde criminaliteit, zodat 

gericht maatregelen genomen kunnen worden ter verhoging van de digitale 
veiligheid van inwoners en ondernemers. 
 

Voorstel: De motie als afgedaan te beschouwen 
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Lokale verkiezingen 
 

Onderwerp: Inclusief stemmen 

Motie en indiener:  

 

Inhoud/oproep: 
(samengevat) 

Verzoekt het bestuur: 
1. te bevorderen dat inclusief stemmen voor mensen met een visuele beperking 
expliciet wordt opgenomen / toegevoegd aan het Actieplan toegankelijk 
stemmen van BZK, zodat met name de mogelijkheid van de universele stemmal 
in dat actieplan wordt meegenomen voor alle verkiezingen, opdat de inzet van 
de stemmal en audio wordt bevorderd en ingezet in alle gemeenten, in bij 
voorkeur meerdere stembureaus; 
2. te bevorderen dat BZK een ontwerpwedstrijd uitschrijft onder opleidingen / 

onderzoeksinstellingen, zodat jongeren actief kunnen meedenken 
(jongerenparticipatie), om in samenspraak met belangenorganisaties en de 
doelgroep inclusief stemmen mogelijk te maken c.q. een volwaardig (fysiek of 
digitaal) alternatief voor te ontwerpen om inclusief stemmen mogelijk te maken; 
3. om in samenspraak met BZK dat te doen wat nodig is om inclusief stemmen 
via universele mal of een pilot vanuit de ontwerpwedstrijd mogelijk te maken bij 
de Waterschaps-/Provinciale Statenverkiezingen van 2023; 
4. mochten onverhoopt de hierboven genoemde alternatieven (nog) niet 
beschikbaar zijn bij de verkiezingen van 2023, er in ieder geval voor te zorgen 
dat elke gemeente een kostendekkende vergoeding ontvangt van het rijk zodat 
bij elke verkiezing in 2023 ten minste 1 (bestaande) stemmal en audio in 2023 
in elk gemeente kan worden ingezet;  
5. uiterlijk in de ALV van 2 december 2022 (of zoveel eerder als er relevante 
ontwikkelingen zijn), te rapporteren waartoe de contacten met het ministerie 
hebben geleid. 
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Onderwerp: Inclusief stemmen 

Verantwoording: 
 

 

De VNG is van mening dat alle kiezers zoveel mogelijk zelfstandig hun stem 
moeten kunnen uitbrengen. Daarom zet de VNG zich al een aantal jaren in voor 
het bevorderen van inclusief stemmen en zal hierop inspanning blijven leveren. 
De VNG overlegt regelmatig met het ministerie van BZK over toegankelijke 
verkiezingen en nieuwe impulsen om uitvoering aan het Actieplan toegankelijk 
stemmen te geven. In dit overleg is tevens de uitvoering van de motie aan de 
orde gekomen en we voeren hierover op korte termijn vervolgoverleg. Daarbij 
komt ook het (aanvullend) vergoeden van kosten om toegankelijk stemmen 
verder mogelijk te maken aan de orde. 

 

In het kader van het Actieplan organiseert het ministerie van BZK, in 
samenwerking met de VNG, NVVB, Ieder(in) en vertegenwoordigers van Kennis 
over Zien dit jaar nog zogenaamde simulatiebijeenkomsten. Deze 
bijeenkomsten hebben als doelgroep de verkiezingsleiders en medewerkers 
verkiezingen bij gemeenten. Ervaringsdeskundigen zijn bij de organisatie 
betrokken. Tijdens deze bijeenkomsten zal ook aandacht zijn voor kiezers met 
een visuele beperking en de inzet van de benodigde hulpmiddelen, zoals een 
stemmal. De bijeenkomsten zijn met name bedoeld om opnieuw aandacht te 
vragen voor toegankelijkheid, de bewustwording te vergroten en ervaringen uit 
te wisselen. 

 

De VNG omarmt het uitschrijven van een ontwerpwedstrijd onder 
opleidingen/onderzoeksinstellingen. Wij gaan op korte termijn verder in overleg 
met BZK en de scholenkoepels om hier invulling aan te geven. Om de 
ontwerpwedstrijd te kunnen realiseren is het nodig aan te sluiten bij het bij de 
opleidingen gehanteerde curriculum. Hierdoor is het praktisch niet haalbaar de 

2023 te organiseren.  
 

Voorstel: De motie als afgedaan te beschouwen 
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Administratieve lasten gemeenten 
 

Onderwerp: Administratieve lasten 

Motie en indiener: 
druk als gevolg van explosieve groei van het aantal SISA-  

 

Inhoud/oproep: 
(samengevat) 

Oproep aan het bestuur om: 
- het kabinet te verzoeken het aantal SISA-
snel mogelijk een lichte en eenvoudige verantwoordingsvorm te bedenken en te 
verwerken tot een wetswijziging, wellicht voorafgegaan aan een tijdelijke 
regeling/afspraak, om deze extra administratieve last te beperken, en zo het 
door het Rijk beschikbare geld ten goede te laten komen aan de inwoners. 
 

Verantwoording: 

 

 

De interdepartementale taskforce uitkeringsstelsel is uitgebreid met 
vertegenwoordigers van VNG en IPO. Opdracht van deze taskforce  onder 
leiding van BZK 
bereiden waarmee het uitkeringsstelsel (en de daarbij horende 
verantwoordingsverplichtingen) wordt aangepast. Zowel bij gemeenten, 
provincies als bij de betrokken departementen is daarbij de wens om daar ook 
een lichte en eenvoudige verantwoordingsvorm in op te nemen. De huidige 
planning richt zich er op om eind volgend jaar een wetsvoorstel naar de Raad 
van State te sturen. Dit zou betekenen dat de contouren in het voorjaar bekend 
zijn en consultatie eind 2023 plaats zou moeten vinden. Invoering is afhankelijk 
van de parlementaire behandeling. 

 

rdt 
gekeken hoe de wettelijke inkadering van de huidige decentralisatieuitkering 
kan worden aangepast, zodat dit instrument weer meer kan worden ingezet. 

Voorstel: De motie als afgedaan te beschouwen 

 

 

  



18 
 

Zorg 
 

Onderwerp: Abonnementstarief Wmo 

Motie en indiener:  

 

Inhoud/oproep: 
(samengevat) 

De eerlijkere inkomensafhankelijke eigen bijdrage regeling die momenteel wordt 
ontwikkeld voor huishoudelijke hulp moet worden uitgebreid naar de Wmo 
voorzieningen hulpmiddelen en woningaanpassingen. 
 

Verantwoording: 
 

 inkomensafhankelijke eigen bijdrage niet alleen voor de huishoudelijke hulp, 
maar ook voor de woonvoorzieningen en hulpmiddelen in te voeren. Helaas 
zonder positief resultaat. Staatssecretaris van Ooijen wil dit niet, in ieder geval 
niet in deze kabinetsperiode. Ons punt is ook meegenomen in lobbybrief aan 
de Tweede Kamer bij de begrotingen behandeling VWS voor 2023.   

 

Voorstel: De motie als afgedaan te beschouwen 

 

 
Relatie VNG en leden 
 

Onderwerp: Samenwerking VNG en gemeenten 

Motie en indiener: -  

 

Inhoud/oproep: 
(samengevat) 

Roept het bestuur van de VNG op om:  
- Bestaande middelen om de leden te betrekken intensief te blijven gebruiken, 

door te ontwikkelen en nadrukkelijk bij alle leden onder de aandacht te brengen 
- In overleg met de leden nieuwe initiatieven te ontwikkelen om de 
wisselwerking met de leden te bevorderen met het beschreven doel 
- De wisselwerking uit te breiden door initiatieven / wensen vanuit een van 
netwerken te delen met de andere gemeenten, zodat het standpunt van de 
VNG verbreed c.q. beter in balans wordt gebracht en daarmee uitdrukking geeft 
aan de diversiteit onder de gemeenten 
- Met deze initiatieven te experimenteren om uit te vinden wat werkt 
- In de najaars ALV van 2 december a.s. de leden te informeren over de 
voortgang. 
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Onderwerp: Samenwerking VNG en gemeenten 

Verantwoording: 

 

 

De VNG werkt op meerdere manieren aan verdere doorontwikkeling van de 

voorstellen ontwikkeld voor het versterken van de besluitvorming in de 
vereniging om regionaal/lokaal de leden te betrekken bij actuele dossiers en om 
bestuur en commissies te voeden met de opbrengst daarvan. In pilots zal 

Op dit moment worden over de 
verenigingsstrategie bijeenkomsten in het land gehouden, waar dit ook 
onderdeel van het gesprek is. Op de ALV van juni 2023 wordt de 
Verenigingsstrategie 2030 geagendeerd.  

 

Daarnaast is de VNG voortdurend bezig om het betrekken van gemeenten op 
specifieke actuele vraagstukken te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de 

stellen en van gedachten kunnen wisselen. Ook zal in samenwerking met de 
achterban worden gewerkt aan een nieuwe manier om leden op de hoogte te 

moties zijn aangenomen.  

 

Dat gezegd hebbende is het werken aan de relatie met de leden en het intensief 
betrekken van de leden een proces dat nooit af is, maar voortdurend aandacht 
en nieuwe initiatieven eist. Ook in de toekomst is de VNG aanspreekbaar en 
staat zij open voor suggesties.  

 

Voorstel: De motie als afgedaan te beschouwen. 

 

 


