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Onderwerp: VNG-voorstel rondom de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) verdient steun tijdens 

de algemene ledenvergadering van 27 juni 2018 in Maastricht (agendapunt 8).  

 

Utrecht, 8 juni 2018 

 

Beste leden, 

 

Graag willen we jullie medewerking vragen bij de besluitvorming over en de uitvoering van het voorstel 

‘Samen organiseren’ zoals dat behandeld wordt in de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (VNG) van 27 juni 2018 te Maastricht. Het voorstel is er op gericht om de 

kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren door een bundeling van krachten van gemeenten. Het 

voorstel is terug te vinden via: https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/alv-voorstel-gezamenlijke-

gemeentelijke-uitvoering-2019.  We willen  jullie vragen om de bestuurders bij te praten en te vragen, of zij 

tijdens de ALV het voorstel voor de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering willen steunen. 

 

Ondersteun de bestuurlijke besluitvorming op 27 juni in de ALV van de VNG. 

Het voorstel is een belangrijke kans om de kwaliteit van de dienstverlening te bevorderen, de 

samenwerking tussen gemeenten te versterken en innovatie te versnellen. In het afgelopen jaar 

is gestart met ‘Samen organiseren’. Met ‘Common Ground’ wordt een gemeenschappelijke basis 

gelegd voor fundamentele verbetering van de dienstverlening. Da’s nog redelijk abstract en 

daarom is er een filmpje gemaakt waarin het principe nader wordt toegelicht en dat je goed kunt 

gebruiken om je bestuurders bij te praten: https://www.youtube.com/watch?v=eHjCYuons_o 

 

Maatschappelijke opgaven aanpakken via ‘Samen organiseren’. 

Het principe is wellicht nog wat abstract, maar in het voorstel van de VNG wordt het toch ook 

redelijk concreet gemaakt. In het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) dat ook tijdens 

de ledenvergadering behandeld wordt staan tien maatschappelijke opgaven: 

https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/attachments/programmastart_ibp_0_0.pdf . Om die opgaven 

te kunnen tackelen heb je een goede basis nodig en die wordt met de Gezamenlijke 

Gemeentelijke Infrastructuur en ‘Common Ground’ gelegd. 

 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/alv-voorstel-gezamenlijke-gemeentelijke-uitvoering-2019
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/alv-voorstel-gezamenlijke-gemeentelijke-uitvoering-2019
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/gezamenlijke-gemeentelijke-uitvoering:.
https://www.youtube.com/watch?v=eHjCYuons_o
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/attachments/programmastart_ibp_0_0.pdf
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Dienstverlening verbeteren via ‘Samen organiseren’. 

Daarnaast is de Common Ground de basis voor verbetering van de dienstverlening. De principes 

die in het filmpje ‘Overheidsbrede dienstverlening 2020’ staan, zijn nog steeds actueel: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=UY_HbBJzN60. Het voorstel dat nu ter 

besluitvorming voor ligt, bevat de noodzakelijke stappen om onze doelen te realiseren langs de 

volgende lijnen: 

1. Digitale selfservice waar het kan, persoonlijk waar het moet. 

2. Lichte ondersteuning waar het kan, intensieve waar het moet. 

3. Van zorgen voor naar zorgen dat. 

4. Alle overheidszaken goed en persoonlijk geregeld via één digitaal portaal. 

5. Eén overheid, één basisinfrastructuur. 

6. Van organisaties naar organiseren. 

Het is nog geen 2020, dus we hebben nog tijd, maar we zullen op moeten schieten en meters 

moeten maken. Het voorstel van de VNG is weer een stap in de goede richting en verdient vanuit 

gemeentelijke kring alle steun. Onze ambitie is om deze doelen in 2020, maar uiterlijk voor het 

einde van de lopen gemeentelijke bestuursperiode te realiseren. 

 

VDP nauw betrokken bij voorbereiding en uitvoering. 

We zijn daar zelf ook nauw bij betrokken. Wim Blok en Jorinde ter Mors hebben zitting in de 

Taskforce ‘Samen organiseren’ en Jurgen Bomas in het consulterend overleg. De koepels zijn 

nauw betrokken bij voorbereiding en uitvoering van het gehele traject. Veel gemeenten zijn bezig 

met projecten en plannen die leiden tot verbetering van de dienstverlening. ‘Een enkelvoudige 

Omgevingsvergunning in een kwartiertje’, ‘Alle vierhonderd producten van de gemeente 

toegankelijk via één app’, ‘Veel betere toegankelijkheid van de overheid voor de 2,5 miljoen 

mensen die in dit land moeite hebben met de digitale overheid’: daar gaat het concreet om. En 

samen met jullie willen we daar aan werken. Met de zegen van onze bestuurders. Daarom is het 

van belang dat zij het voorstel steunen. Praat ze bij. Ga het gesprek aan. 

 

Mocht je naar aanleiding van deze brief nog vragen, suggesties of opmerkingen hebben, laat het  

weten via vdp@publieksdiensten.nl. of meld het bij onze directeur, Jan Fraanje (0681613699). 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 

Wim Blok, 

voorzitter. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=UY_HbBJzN60
mailto:vdp@publieksdiensten.nl.
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