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Onderwerp:
Bestuursakkoord 2011-2015
Rijk, IPO, UvW en VNG
Aan de Raad,

Beslispunt:

niet in te stemmen met het Bestuursakkoord 2011-2015, tenzij er voldoende
aanvullende financiële maatregelen komen.

Waar gaat dit voorstel over?
Het Rijk en het bestuur van de VNG hebben een akkoord gesloten ter uitwerking van het
regeerakkoord en voor die onderwerpen waar gemeenten in de uitvoering betrokken worden.
Andere partijen bij het akkoord zijn de provincies (IPO) en de waterschappen (UvW).
Omdat het organiseren van een uitspraak door de raad over het akkoord niet mogelijk is, heeft de
raad, op voorstel van het college, gekozen voor de vorm van een consultatie van de
raadscommissie op 26 mei a.s. Vervolgens maakt ons college op basis van deze consultatie het
Bergense standpunt kenbaar maken ten tijde van de stemming over het bestuursakkoord tijdens
de ALV van de VNG op 8 juni a.s.
Zoals afgesproken tijdens de raadsvergadering van 12 mei heeft ons college de aangehouden
motie van de PvdA beoordeeld.
Tijdens de informatiebijeenkomsten en de verschillende overleggen met de G4 en de G32 hebben
de gemeenten hun zorgen uitgesproken over de financiële risico’s van met name de Wet Werk
Naar Vermogen. Op dit moment is duidelijk dat het bestuur van de VNG daarvoor naar een
oplossing aan het zoeken is. In ieder geval is duidelijk dat de VNG het probleem van de
gemeenten onderkent. De VNG heeft, via een brief d.d. 18 mei 2011 aan de Tweede Kamer t.a.v.
de vaste commissie voor SZW, nogmaals nadrukkelijk haar zorgen kenbaar gemaakt over de
Wsw. In deze brief wordt duidelijk door de VNG gesteld dat de afspraken van het bestuursakkoord
rond dit onderwerp onvoldoende zijn en daarmee een niet te ontkennen risico vormen voor de
gemeenten. Op 25 mei 2011 zal de vaste commissie SZW zich buigen over het kabinetsvoorstel
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Werken naar Vermogen en de specifieke passage over de SW in het bestuursakkoord. Op 1 juni
2011 heeft de Tweede Kamer een hoorzitting over het bestuursakkoord gepland.
Tot slot spreekt de VNG voor 8 juni 2011 nog met het kabinet. Waarschijnlijk zal op de valreep, net
voor of tijdens de ALV van 8 juni 2011, het resultaat van deze stappen duidelijk worden. Omdat er
zelfs tijdens de ALV van 8 juni het bestuur nog nieuwe informatie over het akkoord kan komen, zal
het college daarover in de geest van het resultaat van de consultatie van uw raadscommissie en
naar bevind van zaken handelen. Burgemeester Hetty Hafkamp, tevens portefeuillehouder van het
bestuursakkoord, zal Bergen tijdens de ALV van 8 juni 2011 vertegenwoordigen.
Zodra de resultaten van de nieuwe onderhandelingen van het bestuur van de VNG en/ of van de
stemming van de ALV bekend zijn, zullen wij u informeren.

Bijlagen:
Notitie Beoordeling bestuursakkoord
VNG berichten: accressen en vervolgstappen naar ALV
Brief aan de Tweede kamer t.a.v. de vaste commissie SZW d.d. 18 mei 2011
Diverse stukken van de VNG waaronder de tekst van het bestuursakkoord, de samenvatting en
leeswijzer, de factsheets over de decentralisatie en de notitie financiële gevolgen, zij via het RIS
aan de raad beschikbaar gesteld. Voor de actuele en andere informatie en veelgestelde vragen
verwijzen wij uw raad naar www.vng.nl/bestuursakkoord.

Bergen, 24 mei 2011
College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester
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