Vereniging van Ned Gemeenten over KING en ‘waar staat je gemeente’
Rondje BZK over decentralisatievoorstellen
Het Ministerie van BZK houdt in elke provincie bijeenkomsten over decentralisatievoorstellen. Zijn de
gemeenten en de provincie voldoende toegerust en op overdracht van taken voorbereid? Dit zijn
vragen die het programmanagement Krachtig Bestuur van BZK met een aantal bestuurders,
topambtenaren van provincie en gemeenten wil doornemen. De bijeenkomst die waarschijnlijk in
januari/februari 2009 gaat plaatsvinden, zal worden georganiseerd in samenwerking met de provincie.
VNG Resolutie
Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op vrijdag
26 september jl. in Apeldoorn is een resolutie aangenomen, die tevens een reactie is op het rapport van
de Interbestuurlijke taakgroep Gemeenten (de commissie - d’Hondt). De ambitie om als gemeente “de
eerste overheid” te zijn betekent dat gekozen wordt voor krachtige, autonome gemeenten met een
uitgebreid takenpakket. Opgeroepen wordt om verdere verantwoordelijkheden op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, participatie, en stedelijke vernieuwing en ruimtelijke
ordening over te dragen aan gemeenten. Meer taken en een grotere autonomie vragen echter ook om
krachtige en transparante gemeenten. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het periodiek meten
van de eigen bestuurskracht, onder meer door verplichte deelname aan waarstaatjegemeente.nl en het
uitvoeren van bestuurskrachtonderzoek. Gemeenten krijgen daarmee goed zicht op de eigen prestaties
en kunnen beoordelen of zij over voldoende slagkracht beschikken om de ambitie van eerste overheid
waar te kunnen maken. Indien nodig kunnen zij zelf beslissen welke maatregelen zij nemen om de
bestuurskracht te versterken, bijvoorbeeld regionale samenwerking of herindeling.
Bestuurskracht(onderzoek)
Op de BALV waren enkele amendementen in discussie (o.a. van de gemeente Papendrecht en van de
G4). Uiteindelijk werd ingestemd met de volgende tekst:
Ambities vragen bestuurskracht
Meer taken en een grotere autonomie vragen om krachtige en transparante gemeenten. Gemeenten
moeten sterk genoeg zijn om bestaande en nieuwe taken naar behoren uit te voeren en nemen zelf hun
verantwoordelijkheid om periodiek de eigen bestuurskracht te onderzoeken of te meten. Dit doen ze
door:
1. benchmarking door het verplicht deelnemen van alle gemeenten aan www.waarstaatjegemeente.nl;
2. het werken met onderlinge visitatie, klanttevredenheidsonderzoeken etc.;
3. het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek op initiatief en onder regie van de gemeente zelf,
waarbij de gemeente opdrachtgever is en de bestuurskrachtmeting betaalt.
Door het adequaat inzetten van deze instrumenten krijgen gemeenten goed zicht op de eigen prestaties
en zijn zij in staat te beoordelen of ze over voldoende slagkracht beschikken om de ambitie van eerste
overheid waar te kunnen maken. Het is aan de gemeenten zelf welke vorm zij kiezen om hun
bestuurskracht te versterken: via de eigen organisatie, middels vormen van regionale samenwerking,
centrum- of gastgemeenteconstructies en/of door herindeling. Bestuurskrachtmeting dient in die
context plaats te vinden.
Oprichting van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
De Ledenvergadering van de VNG heeft op
26 september jl. besloten tot oprichting van KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten.
Bij het voorstel was een ondernemingsplan gevoegd, opgesteld door bureau Andersson Elffers Felix.
KING gaat zich richten op drie thema’s:
1. e-overheid /ICT,
2. benchmarking /monitoring en
3. bestuurskrachtonderzoek/ visitatie.

Tot het basisscenario hoort:
- Coördinatie uitvoering en inhoudelijke eisen aan benchmarks + keurmerk benchmarks
- Coördinatie uitvoering bestuurskracht-beoordelingen en visitaties. KING wordt geschetst als een
organisatie die bestaat uit een centrale hoofdvestiging, terwijl daarnaast veel medewerkers “bij de
gemeenten” werken. Het krijgt in juridische zin de vorm van een onafhankelijke stichting, waarvan de
leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de VNG. In het ondernemingsplan is een
meerjarenbegroting opgenomen, waarin de bekostiging is uitgewerkt. In 2009 zou de basisvariant op €
6,9 mln. organisatiekosten uitkomen (exclusief projectkosten), te dekken uit de bestaande uitname uit
het Gemeentefonds voor EGEM en CP-ICT en subsidies.
De programmakosten worden doorberekend aan gebruikers en opdrachtgevers.
Uitgewerkte plannen komen aan de orde op de ALV van juni 2009, waarna KING per 1 juli 2009
volledig in bedrijf kan zijn.
De ledenvergadering stemde op 26 september in met:
a. de oprichting van KING en de daarin vervatte ambities;
b. het principe van gecombineerde toepassing van de twee scenario’s;
c. de opzet van de organisatie van KING en de aansturing daarvan;
d. de bekostiging van KING voor 2009 (via het omleiden van bestaande middelen);
e. het geschetste vervolgproces (uitmondend in een voorstel aan de ALV in juni 2009).
De eerste actie van de VNG zal nu het aanstellen van een kwartiermaker KING zijn.

