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De belangrijkste thema’s uit de 12 regionale bijeenkomsten VNG |De Gemeente 2020

De Gemeente 2020: op tournee langs provinciale VNG-afdelingen

VNG reisde de afgelopen maanden door het land om samen met de leden de meerjarige
strategische agenda de Gemeente 2020 op te stellen. Op twaalf regionale bijeenkomsten
discussieerden bestuurders – burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en griffiers –
over de belangrijkste thema’s voor hun regio en kwamen zij met ideeën en richtingen voor het
versterken van de lokale democratie.

De Gemeente 2020-toernee begon in februari in Goes, Zeeland. En trok van daaruit
achtereenvolgens naar Flevoland, Drenthe, Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland,
Overijssel, Friesland, Zuid-Holland en Limburg om eind april te eindigen in Groningen.
Rode draad in de bijeenkomsten was de behoefte de lokale democratie te versterken en te
vitaliseren, iedere partij vanuit zijn eigen rol. Daarbij kwamen de volgende thema’s steeds terug: de
veranderende samenleving en nieuwe verhoudingen, de rol daarin van de gemeente en wat daarbij
optimale samenwerkingsvormen en randvoorwaarden zijn.

Zeeland: grenzen overschrijden
Zeeuwse gemeenten hebben behoefte om meer en beter samen te werken. Ze constateren dat er
allerlei samenwerkingsverbanden ontstaan. Daarbij wordt de mogelijkheid geopperd dat we in 2020
onderscheid maken tussen een burgergemeente en een productgemeente, voor producten als
paspoorten en vergunningen, iets dat gemeenten gezamenlijk vanuit een servicecentrum aanpakken.
Behalve samenwerking in regio’s wil Zeeland ook over de grens kijken, kijken naar de hele delta.
Als Zeeland economisch sterker wil worden, moeten gemeenten op veel meer onderwerpen
grensoverschrijdend werken: op kennisgebied, in het onderwijs, waterbeheersing, toerisme. Dat
vraagt om verbinding en het wegnemen van allerlei belemmeringen. Iedere gemeente moet
keuzevrijheid hebben in de uitvoering, maatwerk als uitgangspunt. Bevorder niet alleen
samenwerking tussen gemeenten, maar ook met onderwijs en ondernemers, en schuw daarbij
grensoverschrijdende samenwerking niet.
Over burgerparticipatie hebben de Zeeuwse gemeenten verschillende ideeën. Geef iedere kern of
wijk een budget, maak plannen samen met inwoners, laat mensen zelf invullen waaraan ze het geld
willen besteden. Stuur de ambtenaren de wijk in, formeer wijkteams op verschillende metiers, zodat
we als gemeente veel beter gebruikmaken van de kennis en vaardigheden van onze bewoners.

Flevoland: partnerschappen
Ook de Flevolandse gemeenten hebben met de huidige ontwikkelingen meer behoefte om samen te
werken. Gemeenten moeten zelfstandig keuzes kunnen maken met welke partners zij een verband
aangaan, zo nodig over de provinciegrenzen heen. Wettelijke regels mogen hierin geen belemmering
zijn. Gemeenten krijgen er in 2020 meer taken bij, verwacht Flevoland. Op onderwijsgebied,
ruimtelijke ordening en bijvoorbeeld politie. Een uniform ICT-systeem voor alle gemeenten is hierbij
onontbeerlijk. Gemeenten bezinnen zich op hun rol. Gemeenten kunnen participatie van bedrijven
en inwoners stimuleren door als bestuurder ruimte te bieden en vertrouwen te geven.

Drenthe: vertrouwen
2020 zal niet voor grote omwentelingen zorgen in Drenthe. De Drentse gemeenten verwachten de
huidige koers door te zetten: meer zelf beslissen en taken erbij met de bijhorende financiering. In
steeds nauwere samenwerking met inwoners, andere gemeenten en het bedrijfsleven. De twaalf
Drentse gemeenten zijn goed in staat verbindingen te maken met inwoners en bedrijfsleven. Het
gaat de Drenten om vertrouwen in inwoners. Gemeenten kunnen profiteren van burgerkracht als zij
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het zelf goed faciliteren. De raad kan nog beter zijn rol nemen als controlerende factor. Gemeenten
moeten de regie nemen en beter samenwerken, uitgaande van de kracht van de regio. En daarbij op
een slimme manier gebruikmaken van gemeenschappelijke regelingen.

Utrecht: horizontale verbindingen
De rol van de lokale overheid moet veranderen. Als gemeenten samen met inwoners en raad kaders
stellen en doelen formuleren, hoeven zij niet te schrikken van het resultaat van burgerparticipatie. In
Utrecht speelt ook de verschillende dynamiek van grote en kleine gemeenten. Grote gemeenten
hebben meer capaciteit, lopen snel voor de troepen uit. Kleine gemeenten zijn soms beter in het
leveren van maatwerk. Maak gebruik van elkaars sterke punten en werk samen in de regio,
concludeert Utrecht. Daarnaast stellen de Utrechtse gemeenten vast dat de politiek niet meer boven
de samenleving staat. Inwoners, de gemeente en de raad staan op gelijk niveau. Nu is het zaak om
horizontale verbindingen te leggen.

Noord-Holland: technologie
Noord-Holland laat met behulp van een futuroloog gemeenten in de toekomst kijken. De lessen die
zij trekken: gemeenten moeten anticiperen op het maatschappelijk impact van technologische
ontwikkelingen. De veranderingen bieden kansen voor de participatiesamenleving, gemeenten
moeten die informele economie faciliteren en stimuleren. Zij kunnen samen met regionale
opleidingen en lokale werkgevers ontwikkelbanen creëren.
Gemeenten moeten niet bang zijn voor technologie, maar er hun voordeel mee doen en de hulp
inroepen van de samenleving bij innovatie: iedereen mag meedoen en zijn oplossingen presenteren.
Dat is de nieuwe samenleving.

Noord-Brabant: lokaal en bovenlokaal
Gemeenten in Noord-Brabant neigen naar inniger samenwerking op steeds meer terreinen. Dat stelt
uitdagingen aan de lokale democratie. Om democratische legitimiteit te borgen, moeten
gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen ‘aan de voorkant’ inspraak krijgen, vindt Noord-
Brabant, dus voordat de plannen op papier staan. En achteraf moet de raad kunnen controleren op
hoofdlijnen. De Brabantse boodschap is: vraag je als gemeente bij alles kritisch af wie de uitvoering
ter hand neemt. Doe lokaal wat je kunt doen, en bovenlokaal wat je moet doen. En stel de vraag wat
de gemeente kan overlaten aan inwoners.

Gelderland: loslaten
Welke taken in de veranderende samenleving laten we straks aan inwoners? vraagt Gelderland. Te
veel regels slaan burgerinitiatieven dood, maar het is ook moeilijk om het helemaal los te laten. Wat
de meerwaarde van de overheid is, daar zijn de aanwezigen het snel over eens: het algemeen belang
in de gaten houden.
De samenwerking tussen gemeenten is een belangrijk thema voor het uitgestrekte Gelderland, waar
een lappendeken aan regionale samenwerkingsverbanden is ontstaan. Per onderwerp verschilt het
samenwerkingsverband, dat is niet altijd praktisch en logisch. Door de ligging aan de grens, is
samenwerking met Duitsland een wens: het biedt veel kansen voor werkgelegenheid en
economische groei.

Overijssel: werkgelegenheid
Werkgelegenheid is een belangrijk thema voor Overijssel: de werkloosheid is hoog in delen van de
provincie. De Overijsselse gemeenten willen samen met bewoners en bedrijfsleven ideeën
ontwikkelen voor versterking van de economische infrastructuur. Krimp heeft gevolgen voor de
voorzieningen in dorpen en woonkernen. Een plan is, om samen met de inwoners een
dorpsontwikkelingsplan te maken en zo te komen tot een keuzepakket van voorzieningen.
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Een ander thema voor Overijssel is ieders rol en verantwoordelijkheid en hoe je als gemeente en
gemeenteraad blijft aangehaakt in samenwerkingsverbanden. Naast samenwerking en participatie
spreken gemeenten over nevenheid in plaats van overheid. Gemeenten moeten op zoek naar
manieren om met zelfredzame inwoners om te gaan en oplossingen bedenken.

Friesland: schaalvergroting
Friesland moet in de komende jaren schaalvergroting (herindelingen) en schaalverkleining
(burgerinitiatieven) gaan combineren. De welvaart komt van de steden, is de overtuiging, en daar
profiteren ook de dorpen van. Idee is de samenwerking in Friesland te organiseren rond de vier grote
steden. Moeten gemeenten burgerinitiatieven faciliteren en inwoners hun gang laten gaan? De
meeste gemeenten willen inwoners meer betrekken door open te staan voor hun initiatieven,
waarbij zij de inhoud bepalen en de raad het proces.
Ook de toekomst van het belastingstelsel is een thema in Friesland evenals de gekozen
burgemeester. Als de gemeente de ‘eerste overheid’ is voor de inwoners, horen daar volgens
sommigen ook een uitgebreider belastinginning en een gekozen burgemeester bij.

Zuid-Holland: grote opgaven
Samenwerking tussen gemeenten moet vanuit onderwerpen, stelt Zuid-Holland, met logische
partners per vraagstuk. Samenwerken is nodig: de opgaven zijn te groot om het alleen te doen. De
verschillende rollen van het bestuur zijn voor gemeenten niet altijd even duidelijk. Wie is waarvan,
daarover moeten provincie en gemeenten goede afspraken maken. Ook het gezamenlijk
informatiseren is niet eenvoudig. Hoe zorg je voor informatiebeveiliging, zijn er voldoende
aanbieders, hoe vrijblijvend is meedoen voor gemeenten? Gemeenten willen zo ver mogelijk gaan
met online dienstverlening en daarin samenwerken. Ze willen voorkomen dat ieder voor zich een
systeem gaat ontwikkelen.

Limburg: ontgrenzen
Grensoverschrijdende samenwerking is een belangrijk thema in Limburg. Ondernemen in België of
Duitsland moet niet worden geremd door wet- en regelgeving. Het ‘ontgrenzen’ gaat volgens de
gemeenten veel te traag.
Een andere belangrijk thema is burgerparticipatie: hoe betrek je inwoners en zorg je er tegelijkertijd
voor dat de raad niet buitenspel staat? Hoe voorkom je dat het telkens dezelfde mensen zijn die
initiatieven ontplooien? Ook de schaalgrootte staat ter discussie. Een burgemeester maakt zich
zorgen of zijn gemeente groot genoeg is om voldoende kwaliteit van dienstverlening te garanderen.
Andere gemeenten vragen zich af of het sinds de decentralisaties efficiënter is georganiseerd, met
die wirwar aan regionale samenwerkingsverbanden, die per onderwerp weer verschillen.

Groningen: kwaliteit
Groningers weten veel van opschalen en decentraliseren. Groningse gemeenten zijn momenteel
verwikkeld in herindelingen. Er lijkt vooral een roep om vertrouwen, en om kwaliteit. Laat inwoners
het eerst samen eens worden, de gemeente moet niet te snel ingrijpen. Groningen vraagt zich af of
de gemeente de economie moet stimuleren of pas in beeld komt als boeren vragen om een bredere
weg door het dorp. In ieder geval hoeft de gemeente niet alles zelf te doen in 2020, is de conclusie.
Zaken als de uitvoering, maar ook beleid maken, kunnen worden uitbesteed en ingekocht. Dat leidt
tot verschillen binnen en tussen gemeenten, wat vervolgens veel vergt van met name de
gemeenteraad. Dat vraagt om kwaliteit van de raad en van bestuurders.

Voor meer informatie over de Gemeente 2020, waaronder de verslagen van alle afzonderlijke
regionale bijeenkomsten, gaat u naar www.degemeente2020.nl.

http://www.degemeente2020.nl/

