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Onderwerp: Algemene ledenvergadering VNG   
Portefeuillehouder: burgemeester Boumans  
Datum: 22 november 2022  

 

 
Kennis te nemen van 
De agenda en bijbehorende documenten van de Algemene ledenvergadering (ALV) van de 
VNG. 
 
Context 
Op 2 december a.s. vindt er een ALV van de VNG plaats. Wij zijn voornemens om met alle 
door het bestuur van de VNG gedane voorstellen akkoord te gaan. Met deze mededeling 
stellen wij u hiervan op de hoogte. Als u ons college nog bepaalde aspecten in overweging 
wilt geven die van belang zijn voor de besluitvorming op de ALV, dan verzoeken wij u dat 
uiterlijk 30 november a.s. te doen door contact op te nemen met de heer Fuijk 
(p.fuijk@doetinchem.nl).   
 
Kernboodschap 
De belangrijkste voorstellen waarover gesproken wordt op de ALV zijn wat ons betreft:  
 
- Integraal Zorg Akkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord 
- Hervormingsagenda Jeugd 
- Principes voor de digitale samenleving 
- Invulling vacatures in VNG-bestuur en commissies 
 
Integraal Zorg Akkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord 
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.  
 
Vooropgesteld: voor de gemeente Doetinchem is net als voor andere gemeenten de rol 
van de huisartsen in het kader van het IZA van belang. De Landelijke Huisartsen 
Vereniging (LHV) heeft het IZA niet ondertekend. Voor de VNG is dit een belangrijk 
aandachtspunt. Samenwerking met de huisartsen is van belang voor de transitie in de 
zorg, voor onze gemeentelijke inspanningen en daarmee van belang voor onze inwoners. 
Een tweede aandachtspunt voor ons als gemeente en onze regio is de ontwikkeling 
gericht op het toekomstbestendig maken van de zorg. Dit vraagt een inspanning die niet 
ten koste mag gaan van de beschikbaarheid van de zorg in onze regio. Het is goed dat de 
VNG hier aandacht voor vraagt. Wij blijven daar met alle betrokken partijen in gemeente 
Doetinchem en de regio Achterhoek voor waken en naar streven. 
 
Beide akkoorden passen in een beweging van ‘zorg naar gezondheid’ die door veel 
gemeenten al is ingezet. Het IZA 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.  
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Het VNG-bestuur is wat betreft de financiële afspraken over IZA en GALA van mening dat 
deze op onderdelen (nog) onvoldoende uitgewerkt zijn om volledig dekkend te zijn.  
De VNG zal echter in de onderhandelingen met het Rijk druk houden op het vervolg van 
de gesprekken over structurele oplossingen voor de financiële positie van gemeenten.  
Dit geldt in het bijzonder voor de verdere uitwerking van de afspraken over het ‘ravijn 
2026’ en het Wmo-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. 
 
Hervormingsagenda Jeugd 
Vanaf de zomer van 2021 werken gemeenten en 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 € 1 miljard in het kader van de Hervormingsagenda een extra bezuiniging 
van ruim € 500 miljoen in te boeken op te uitvoering van de jeugdhulp. Waarmee er dus 
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 het Ministerie van VWS en de partners 
in de sector (aanbieders, professionals en cliënten) gewerkt aan de Hervormingsagenda 
Jeugd. Inmiddels heeft op 7 november een eerste Bestuurlijk Overleg tussen Rijk en VNG 
plaats gevonden over de financieel bestuurlijke verhoudingen. Daarin is mede op basis van 
het stevige beroep dat is gedaan in de bestuurlijke consultatie gesproken over de 
haalbaarheid van de taakstelling van € 1 miljard. De uitkomst is dat er nog geen 
overeenstemming is en dat in november of begin december dit overleg wordt voortgezet. 
Het proces om tot een volledige Hervormingsagenda te komen, vergt daardoor meer tijd 
dan eerder is voorzien. Niet in het minst vanwege het lopende gesprek over de financieel 
bestuurlijke verhoudingen, maar ook omdat diverse inhoudelijke thema’s nog niet 
voldoende zijn uitgewerkt.  
 
Dit betekent dat de eerdere gedachte om de ALV van 2 december a.s. te benutten om de 
gehele Hervormingsagenda ter instemming aan de leden voor te leggen niet meer 
haalbaar is. Dit is door de VNG gedeeld met het Rijk. Zodra er meer zicht is op de te 
bereiken overeenstemming, zal de VNG het nieuwe tijdpad communiceren met haar leden. 
 
Principes voor de digitale samenleving 
In 2019 stelden gemeenten op de ALV van de VNG de ‘Principes voor de Digitale 
Samenleving’ vast op basis van een set ontwikkeld door gemeenten Amsterdam en 
Eindhoven met de afspraak ze regulier te updaten en terug te brengen bij de ALV.  
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Voor het eerst gaven gemeenten gezamenlijk hun ambities en wensen weer over de 
manier waarop digitalisering en dataverzameling zou moeten verlopen. En vooral: onder 
welke voorwaarden. Gemeenten liepen hiermee voorop in de manier waarop het gesprek 
over de digitale samenleving zich ontwikkelt. Na jaren van beperkte aandacht voor 
digitale dilemma’s staan waarden nu centraal in het politiek-bestuurlijke gesprek. Hoe we 
die beschermen en tegen elkaar afwegen.  
 
Gezien de ontwikkelingen in de digitale samenleving is er nu een noodzaak de eerder 
vastgestelde principes te actualiseren. Daartoe 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. 
 
Met dit voorstel worden onder andere de volgende digitale principes vastgesteld:  
 
- 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)  
- 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)  
 
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 coalities. 
 
Invulling vacatures in VNG-bestuur en commissies 
Vanwege de in maart jl. gehouden raadsverkiezingen moesten in totaal meer dan 200 
bestuurders worden benoemd in het VNG-bestuur, commissies en colleges. Deze 
bestuurders zijn tot op heden als waarnemer benoemd maar kunnen door de ALV nu 
definitief worden benoemd. Vanuit ons college worden drie leden lid van een commissie 
van de VNG.  
 
Vervolg 
In de ALV van de VNG zullen wij instemmen met de voorstellen zoals die door het bestuur 
van de VNG zijn gedaan. 
 
Bijlagen 
- Vergaderstukken ALV VNG 
 


