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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Geachte leden van de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten,  

  

Onder de immer bezielende leiding van Han ter Heegde hadden we vrijdag 25 november een 

waardevol en levendig gesprek in het mooie oude gemeentehuis van Anna Paulowna. We 

spraken over de grote hoeveelheid uitdagingen die er op gemeenten afkomen, springtij noemde 

Lodewijk Asscher dat de vorige keer, en hoe we die met elkaar te lijf kunnen gaan.  

  

Over de basis proefde ik overeenstemming. Het zou goed zijn als gemeenten een stap naar 

voren zetten, als zij op de meest prangende thema’s voor hun inwoners meer zelf de agenda 

bepalen. Daarbij werd benadrukt dat de inhoud voorop moet staan en dat daaruit eventuele 

structuurdiscussies kunnen volgen. En het betekent ook dat we iets moeten doen aan de 

falende feedbackloop. Gemeenten hebben als eerste overheid kennis over de leefwereld van 

inwoners en zien hoe de uitvoering van beleid uitpakt. We moeten zorgen dat dat geluid beter 

wordt gehoord door kabinet en Tweede Kamer. Want de kracht van de lokale overheid, zo werd 

onderstreept, zit hem in de integraliteit. In tegenstelling tot het verticaal georganiseerde rijk zien 

gemeenten hoe uitdagingen én oplossingen op elkaar ingrijpen. Op dat integrale signaal kunnen 

en moeten de 344 gemeenten een front vormen. Als voorbeeld werd de woonopdracht 

genoemd. Gemeenten krijgen wel de opdracht om huizen te bouwen, maar er wordt niet 

geïnvesteerd in de daarvoor benodigde infrastructuur.  

  

Gelukkig was er ook discussie. Er werden fundamentele vragen opgeworpen zoals over het huis 

van Thorbecke en meer analytische, zoals wat is er dan mis met de huidige overlegstructuur? 

En is de gewenste versnelling van standpuntbepaling niet binnen de huidige governance te 

regelen werd er gevraagd.Er zijn meer aandachtspunten en vragen aan de orde geweest, ik 

noem het gebrek aan structurele financiering en de grote arbeidsmarkttekorten waar alle 

gemeenten mee kampen. Dank daarvoor. Wij doen er ons voordeel mee op weg naar de 

volgende versie van de verenigingsstrategie. Zo komen we samen tot een sterkere strategie 

voor de vereniging en het collectief van gemeenten om te werken aan een beterere overheid 

voor onze inwoners.  

  

Meer informatie en updates kunt u volgen via https://vng.nl/artikelen/verenigingsstrategie-2030. 

Daar treft u ook de huidige conceptversie van de verenigingsstrategie en vervolginformatie.  

  

Nogmaals dank voor het gesprek, en mochten er nog nabranders of andere ideeën zijn ontvang 

ik die graag. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Pieter Jeroense 
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