
Speech Jan van Zanen, VNG-Jaarcongres 3 juni 2015

Alleen gesproken woord geldt
Pagina 1 van 4

Dames en heren,

“In het jaar 1915 heeft de Vereeniging voor het eerst een studiecommissie benoemd om over een

bepaald onderwerp rapport uit te brengen. Het betrof hier de einde 1915 ingediende wetsontwerpen

tot regeling der financieele verhouding tusschen Rijk en gemeenten en tot verruiming van het

gemeentelijk belastinggebied.”

Dit las ik in het jubileumboek uit 1937 van de VNG ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Afgaand

op deze woorden lijkt er in 100 jaar weinig veranderd. Toch is in werkelijkheid onze samenleving

fundamenteel veranderd. En ze blijft veranderen. De gemeenten blijven veranderen. De VNG blijft

veranderen. Onder leiding van Annemarie Jorritsma heeft de VNG de afgelopen jaren stevig lobby

gevoerd. Dat blijft nodig. Daarnaast verdient excellente uitvoering onze focus. Onze blik net iets

minder alleen maar op Den Haag richten en meer op onszelf als krachtige gemeenten.

Ik voel mij thuis in gemeenteland. Ik dank u daarom voor het vertrouwen dat u mij hebt gegeven als

uw voorzitter in de komende jaren. Dat geldt overigens ook voor mijn collega’s in de gemeenteraad en

het college van Utrecht. Zij zullen mij wat vaker moeten delen met 392 andere gemeenten. Een aantal

gemeenten ken ik al goed. Natuurlijk Utrecht, waar ik het langst woon en werk. Maar ook Edam-

Volendam, waar ik mijn jeugd doorbracht en Amstelveen, waar ik burgemeester was. Gemeenten van

verschillende grootte en achtergronden. Ik maakte ze mee als inwoner, als raadslid, als wethouder en

als burgemeester.

In de komende jaren hoop ik ook u en uw gemeenten beter te leren kennen. Ik wil bijdragen aan ons

zelfbewustzijn als krachtige gemeenten. Daar geloof ik in, net zoals ik geloof in de kracht van onze

VNG. Toen mijn kandidatuur bekend werd ontving ik een mail van een goede bekende,

gemeentesecretaris Ina Sjerps van onze gastgemeente Apeldoorn. Zij verwoordde het mooi en

schreef: ‘Ik ondersteun van harte je missie om het netwerk van gemeenten onderling te versterken.’ Zij

zegt het: ik heb een missie. En zoals Binnenlands Bestuur schreef: ik neem daar alle tijd voor.

Dames en heren,

393 gemeenten kunnen een ongelooflijke hoeveelheid kennis, kunde en energie genereren. Dat

hebben we ook de afgelopen dagen kunnen ervaren. We kennen elkaar niet allemaal, maar

ongetwijfeld hebben we sinds gisteren allemaal nieuwe contacten gelegd. Dat is het mooie van samen

een vereniging zijn. Zonder elkaar te kennen, weten we wat ons bindt. We zitten met dezelfde vragen

en staan voor vergelijkbare dilemma’s. Met vereende krachten kunnen we daar antwoorden op

vinden. De kennis en ervaring die we delen, maken ons samen sterker.
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In de afgelopen jaren hebben we als gemeenten duidelijk de positie ingenomen van eerste overheid

dichtbij onze inwoners. De hiërarchische verhouding die er altijd is geweest tussen Rijk en gemeenten

past daar niet meer bij, is gedateerd geraakt. Ook letterlijk overigens: de gemeentewet stamt uit 1851,

de financiële verhoudingenwet uit 1929. Het is hoog tijd voor andere bestuurlijke en financiële

verhoudingen.

De democratische verarming tegengaan, of anders gezegd, de lokale democratie versterken, dat is

onze belangrijkste opgave voor de komende jaren. De Gemeente 2020 draait om het leveren van

maatschappelijke meerwaarde voor de samenleving. De samenleving vormt immers ons

bestaansrecht. Ik denk overigens dat we op dat punt allemaal kunnen leren van lokale partijen. Lokale

partijen, hoe verschillend ze ook zijn, weten in mijn ogen altijd het dichtst bij de leefwereld van

inwoners te komen. Al jaren vraag ik me af wat hun geheim is. Ik zou daarom aan de

vertegenwoordigers van lokale partijen hier in de zaal willen vragen om iets van dat geheim met ons te

delen, in het belang van de versterking van de lokale democratie in alle gemeenten.

Dames en heren,

De verhouding tussen de samenleving en de overheid verandert, en daarmee ook de manier waarop

de lokale democratie werkt. De VNG-Denktank, waarvan ik vorig jaar voorzitter mocht zijn, schreef er

al over in het rapport ‘Gewoon, dichtbij’. Een krachtige lokale overheid is niet altijd zelf haantje de

voorste, maar geeft ruimte aan de inwoners en stelt die inwoner centraal.

Inwoners kruipen meer zelf achter het stuur en wij traditionele bestuurders zijn een soort Google Maps

geworden. Mensen kunnen ons raadplegen om te zien welke kanten ze op kunnen. Vaak vinden ze

dan zelf de weg. En als ze er niet helemaal uitkomen, dan kunnen ze de navigatiefunctie gebruiken en

ons om ondersteuning vragen. Wij laten dan zien welke manieren er zijn om het doel te bereiken en

begeleiden ze er zo nodig naar toe.

Deze andere verhouding tussen inwoners en gemeente vraagt een heldere visie op onze nieuwe rol

en excellente uitvoering. Het is aan ons om de dialoog aan te gaan, te inspireren, te faciliteren en te

stimuleren. De verenigingsstrategie 2020 gaat over de ambitie om te excelleren. Vereende krachten

zijn daarbij onmisbaar. Dat betekent soms dat we verdergaand moeten samenwerken of aan

taakdifferentiatie moeten doen. Het betekent in ieder geval dat we samen nieuwe werkwijzen en rollen

moeten ontwikkelen op thema’s als economische ontwikkeling, energie, kinderopvang, onderwijs en

wonen. En het betekent ook dat we met z’n allen aan de slag moeten met innovaties en ruimte om te

experimenteren.

Dat gebeurt ook al. Op het gebied van energie zien we mede dankzij het ondersteuningsprogramma

van de VNG in allerlei gemeenten initiatieven ontstaan gericht op energiebesparing en duurzame

energie. Neemt u mij niet kwalijk dat ik aan het begin van mijn voorzitterschap een voorbeeld uit mijn

eigen gemeente Utrecht noem. Met het programma Utrechtse Energie zijn we samen met inwoners,

bedrijven en maatschappelijke organisaties op weg naar een klimaatneutrale stad in 2030. De
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gemeente stelt samen met de inwoners onder meer een energieplan op, zodat we gezamenlijk weten

wat ons te doen staat.

En er zijn natuurlijk andere voorbeelden. Ik ga er vanuit dat ik er de komende tijd nog veel zal

tegenkomen op allerlei terreinen en uit alle delen van het land.

Dames en heren,

De Gemeente 2020 vraagt om kwalitatief hoogstaand lokaal bestuur en een professionele

gemeentelijke organisatie. Ook digitaal. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en onze

inwoners verwachten dat onze dienstverlening meegaat met de mogelijkheden van de toekomst. En

dat terwijl we ook met de huidige kansen van ICT nog een wereld te winnen hebben. Dat betekent dat

we kennis daarover moeten organiseren. En het betekent dat we ons heel bewust moeten zijn van

onze plicht om ervoor te zorgen dat digitale communicatie veilig is. Informatieveiligheid is een absolute

voorwaarde bij digitale dienstverlening, maar het mag geen excuus worden. We moeten dat gewoon

op orde hebben. Ik ben ervan overtuigd dat we de professionaliteit van de gemeentelijke organisatie

naar een hoger plan kunnen brengen als we samen optrekken, bijvoorbeeld bij de inkoop van digitale

infrastructuren.

We hebben elkaar dus nodig op weg naar 2020, collectief of in regionaal verband. Economische groei

stimuleren moeten we bijvoorbeeld regionaal doen. In de regio’s zit de economische motor. Inwoners,

bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten moeten samenwerken op het terrein waar de

regio goed in is. Regio’s die weten wat hun niches zijn en die benutten, staan economisch sterk. We

zien dat bijvoorbeeld aan de regio Eindhoven, aan Food Valley of aan de regio rond Leeuwarden. Als

wij ons allemaal verdiepen in ons eigen DNA en elkaar daar in de regio op weten te vinden, dan wordt

Nederland een kleurrijke lappendeken van economisch krachtige regio’s.

Om te kunnen bijdragen aan krachtige economische regio’s moeten we lokaal keuzes kunnen maken,

ook financieel. De commissie-Rinnooy Kan stelt dat de huidige financiering van gemeentelijk beleid

bijdraagt aan democratische verarming. We kunnen dat ook omdraaien: als we als overheden

uitkomen op een andere financieringswijze van lokale taken, dan worden wij en onze inwoners rijker,

ongeacht ons banksaldo. Die rijkdom zit in het feit dat er in de lokale democratie dan meer te kiezen

valt. Hoe dat precies moet, daarover moeten we met elkaar en met het kabinet in gesprek. Maar dát er

iets moet, staat als een paal boven water.

Dames en heren,

Door alle veranderingen in de maatschappij en in de verantwoordelijkheden van gemeenten wordt ook

onze positie in overleggen met het Rijk langzamerhand anders. In de afgelopen jaren ging het er in de

gesprekken met het Rijk niet zelden stevig aan toe. We moesten onze positie zwaar bevechten.

Inmiddels kan het Rijk niet meer om ons heen. Ze kunnen het gewoon niet zonder ons, al lijken ze

zich daar nog niet altijd van bewust. Soms moet er nog een vuist op tafel en is glasheldere taal nodig

als het kabinet met een onoorbaar voorstel komt. Annemarie Jorritsma zou zeggen: ‘Over my dead
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body!’. Ik hoop dat ze nog lang onder ons blijft en ik ben dat zelf ook van plan, dus ik denk dat ik iets

andere woorden zal gebruiken als het nodig is. Nederlandse bijvoorbeeld. Hoe dan ook, het doet ertoe

wat wij vinden.

Het belangrijkste in onze relatie met het Rijk, is op dit moment vertrouwen. Het Rijk moet vertrouwen

hebben in het lokaal bestuur en de keuzes die lokaal worden gemaakt. En wij moeten erop vertrouwen

dat het Rijk de ingezette koers van decentralisaties blijft steunen, ook en juist als door lokale keuzes

verschillen zichtbaar worden. Dat klinkt vanzelfsprekender dan het is. Ik denk aan de discussie over

NZa-cijfers en de daaruit voortkomende bezuinigingsplannen. Ik denk aan bed-bad-brood. Ik denk aan

het afschaffen van de PV-vergoeding. Drie voorbeelden waarbij het Rijk lijkt te zijn vergeten dat ze in

gemeenten een belangrijke partner hebben. Drie voorbeelden waarbij het Rijk meent te kunnen

ingrijpen in lokaal beleid. Drie voorbeelden waarbij er van onze kant een vuist op tafel moet. Als het

Rijk ingrijpt in de lokale autonomie, dan is dat simpelweg niet acceptabel. Over mijn… (U begrijpt wat

ik bedoel.) De verhoudingen veranderen, maar het gaat niet vanzelf. Waarschijnlijk zullen ook in de

toekomst stevige gesprekken nog wel eens nodig zijn om op te komen voor de lokale democratie.

Beste mensen,

De wereld om ons heen verandert, de overheid verandert, de VNG verandert. De komende vier jaar

wil ik samen met u verder werken aan een sterke en vitale lokale democratie die inspireert, activeert

en faciliteert. Daarbij betrekken we iedereen binnen de gemeente. Om het geluid van raadsleden en

griffiers beter te kunnen meenemen, richten we voor hen een speciale commissie op. Dat doen we

samen met Raadslid.nu en de Vereniging van Griffiers. Het motto van dit congres, ‘Dichtbij, dialoog &

democratie’, wordt daarmee ook in onze eigen vereniging sterker.

Ik rond af. Vandaag loop ik een maand voor op mijn gemeente Utrecht. Mijn grand départ als VNG-

voorzitter is nu. Het is een eer dat ik de komende jaren de spreekwoordelijke gele trui mag dragen.

Vooral omdat ik weet dat ik een krachtig peloton om me heen heb. Samen kunnen we een excellente

prestatie leveren. Ik heb er zin in. Op naar 2020!


