
Bij de aanvang van het zo langzamerhand tra-
ditionele VNG Prinsjesdag Ontbijt sprak VNG-
voorzitter Annemarie Jorritsma de hoop uit 
dat volksvertegenwoordigers en gemeenten 
elkaar kunnen vinden op hun gemeenschap-
pelijke grond: ‘zaken zo goed mogelijk rege-
len voor de inwoners van Nederland.’

Jorritsma: ‘De contouren van de nieuwe participatiemaat-

schappij beginnen vorm te krijgen. Gemeenten moeten het 

sociaal domein omvormen van een algemeen, regelgestuurd 

verzorgingssysteem naar een stelsel van ondersteuning en 

activering. Bovendien krijgen ze er in 2015 drie grote taken 

bij in het sociaal domein: jeugd, zorg en werk. We zullen 

dingen dus anders moeten doen.’

‘Om onze opdracht goed te kunnen uitvoeren, vragen ge-

meenten van het Rijk vertrouwen, financiële en beleids-

ruimte.’

‘Daarbij past een heldere verdeling van verantwoor-

delijkheden tussen Rijk en gemeenten, vastgelegd 

in wet- en regelgeving, interbestuurlijke afspraken,  

‘Ver n ieuwen en  ver t rouwen’

‘Gigantische financiële 
opgave voor gemeenten’

‘Het rapport ‘Gemeenten in Perspectief’ van het 

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de 

Lagere Overheden (COELO) becijfert de taakstelling 

voor de gemeenten in 2017 op 6 miljard euro: 17% van 

het begrotingstotaal. Hoe moeten wij dat doen? Aan de 

inkomstenkant zijn er feitelijk geen mogelijkheden. Aan 

de uitgavenkant beginnen we al met 2,9 miljard euro 

korting bij de decentralisaties in het sociale domein. Dit 

zou moeten worden opgevangen met grotere efficiency 

en met maatregelen in het verstrekkingenpakket. Uit het 

rapport blijkt dat dit laatste grote weerstand oproept bij 

de burger.’

‘De financiële risico’s voor de gemeenten nemen dus toe. 

Daarom pleiten wij voor een vergroting van het lokale 

belastinggebied. Gecompenseerd door vermindering 

van de rijksbelasting, zodat de collectieve lastendruk 

gelijk blijft. Bezuinigingen op het sociale domein of 

verhoging van de lokale belasting: die discussie gaan wij 

graag aan en daar maken we voorstellen voor.’

Prinsjesdag Ontbijt

Speciaal verslag van het VNG 
Prinsjesdag Ontbijt, donderdag 
19 september 2013 in het Escher  
Museum in Den Haag. 

Financiën

Rik Buddenberg, burgemeester Pijnacker-Nootdorp

codes en spelregels. Als geheugensteuntje voor de  

komende periode heeft de VNG de bestaande afspraken 

voor u op een rij gezet, in het manifest ‘Vernieuwen en  

vertrouwen’.’
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VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma presenteert het Manifest ‘Vernieuwen en vertrouwen’.



Veel mensen zijn bang om hun ondersteuning  

te verliezen. Is dat terecht?

Noom: ‘Logisch dat mensen onzeker worden als ze 

lezen over veranderingen en bezuinigingen. Daarom 

zoeken we ze ook op. In Zaanstad en andere steden 

hebben de sociale wijkteams daarin een belangrijke 

rol.  De mensen zelf zijn de drijvende kracht van 

deze verandering. Mensen kunnen, samen met hun 

naasten, vrienden en buurtgenoten vaak veel meer 

dan je verwacht. En voor mensen die het echt nodig 

hebben, blijft de gemeente een vangnet bieden.’

Op het terrein van werk verandert er veel. Wat 

betekent de Participatiewet voor gemeenten?

Hamming: ‘Gemeenten willen dat zo veel mogelijk 

‘Geef gemeenten een compleet pakket!’ 
Hoe sorteren gemeenten voor op de stelsel - 

 herziening Jeugdzorg?

Dannenberg: ‘De gemeenten zijn al druk bezig met 

bijvoorbeeld sociale wijkteams, indicatievrije toegang 

en koppeling van Wmo en Passend Onderwijs. Maar de 

opgave is enorm: 5% bezuinigen in 2015, oplopend tot 

15% in 2017. Plus extra bezuinigen op de jeugdbudgetten 

vanuit de AWBZ en de PGB-maatregelen.’

De nieuwe Wmo gaat in op 1 januari 2015; bestaande 

cliënten houden één jaar recht op wat ze hadden.  

Zijn gemeenten daar tegen?  

Klein: ‘Prima om mensen een gefaseerde overgang te 

laten maken, maar een jaar langer de bestaande voorzie-

ningen behouden, kost geld. De staatssecretaris weigert 

de bezuiniging ook een jaar later te laten ingaan voor 

gemeenten, dus zij betalen de rekening!’

De gemeenten willen niet dat een deel van de AWBZ 

naar de zorgverzekering gaat, in plaats van naar de 

Wmo: waarom? 

Dannenberg: ‘Voor de burgers is dat geen verbetering, om-

dat de meesten alleen Wmo-voorzieningen hebben. Voor 

gemeenten is dit echt een stap in de verkeerde richting. De 

bezuinigingen zijn alleen te realiseren als de gemeenten 

verantwoordelijk worden voor een breed pakket, waar-

door slimme combinaties mogelijk zijn. Als het pakket ver-

smalt, zijn de besparingen niet haalbaar.’
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mensen actief meedoen in de samenleving. Het liefst in 

een echte baan bij een gewone werkgever. Ook als je 

een beperking hebt. We moeten als samenleving weer 

kijken naar de kansen en mogelijkheden van mensen. 

We zijn blij met het aanbod van de sociale partners om 

100.000 banen te scheppen. Gemeenten moeten nu 

meer investeren in het kennen van de mogelijkheden 

van de werkzoekenden.’

‘Samen werken aan  
vertrouwen van  

burgers in gemeenten’
- Otwin van Dijk (PvdA) -

‘Kabinet en gemeenten 
hebben gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

om deze  
decentralisaties  

zo goed mogelijk  
door te voeren’

- Eddy van Hijum (CDA) -

‘Ervoor zorgen dat 
mensen die het nodig 
hebben, nu en straks 

echt zorg krijgen’
- Pieter Litjens (VVD) -

www.vng.nl

Corrie Noom,  
wethouder Zaanstad

Erik Dannenberg,  
wethouder Zwolle

‘Denken vanuit mogelijkheden’

Jan Hamming,  
burgemeester Heusden 

Karsten Klein, 
wethouder Den Haag

Debat Werk en Inkomen

Debat Jeugd en Zorg

Pleidooi‘Geef ons 
ruimte!’
‘De komende maanden gaat het 

parlement debatten voeren die voor 

veel Nederlanders ontzettend be-

langrijk zijn, omdat de onderwerpen 

– Wmo, werk & inkomen, AWBZ – 

hen direct raken. Voor de gemeen-

ten extra spannend, in het licht van 

de gemeenteraadsverkiezingen.’

‘Waar gemeentebestuurders echt 

van wakker liggen, is hoe de ver-

anderingen van het decentralisatie-

beleid van de regering gaan neer-

Hubert Bruls, voorzitter G32

slaan bij de inwoners van hun steden en dorpen. Daarom 

pleiten de gemeenten voor ruimte. Ruimte om waarachtig 

maatwerk te kunnen leveren aan de spreekwoordelijke 

keukentafel.’

Dag en Nacht, 1938, houtsnede, M.C.Escher (1898-1972);  
© The M.C. Escher Company BV, Baarn


