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Gemeenten willen samen met alle overheden concrete stappen zetten om het vertrouwen in 
de overheid te versterken. Uitvoerbaarheid van beleid is daarbij cruciaal. In het kader van de 
VNG-inzet voor de kabinetsformatie werkten we met gemeenten een aantal voorstellen uit. 

 
 
Vertrouwen in de overheid is tijdens de (in)formatie en de komende jaren een prominent 
politiek en maatschappelijk thema. Informateur Tjeenk Willink refereerde er al aan in één van 
zijn eerste persconferenties. Vertrouwen van inwoners win je bij een goede uitvoering en 
over uitvoering praten kan niet zonder gemeenten. 

Hoofdpunten 

Voor onze inbreng voor de kabinetsformatie en een nieuw regeerakkoord zetten we daarbij 
in op de volgende hoofdpunten: 

• Beleid en uitvoering zijn onderdeel van dezelfde medaille. In de gesprekken met het rijk 
en andere overheden over een betere uitvoeringspraktijk zetten gemeenten het volgende 
centraal: doorlopend toetsen van nieuwe wet- en regelgeving op maatschappelijke 
impact, financiële en andere randvoorwaarden; versnelling van de digitale agenda; 
minder gedetailleerde regelgeving. 

• Maatwerkoplossingen zijn nodig voor mensen die niet de juiste weg of steun weten te 
vinden in het systeem, of juist door het systeem in de problemen raken. Zij hebben recht 
op een persoonlijke benadering die bestaat uit een luisterend oor, integrale 
ondersteuning en een helder perspectief. 

• Gemeenten werken continu aan hun uitvoeringskracht. Door vanuit eigen autonomie 
lokaal maatwerk te leveren en door onderling samen te werken aan standaarden en 
gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. 

Position paper 

In het position paper 'Samenwerken aan vertrouwen: focus op uitvoering' gaan we dieper in 
op deze aandachtspunten. We bieden oplossingen en doen voorstellen om de 
uitvoerbaarheid van wetten en regels te verbeteren. Zodat burgers in Nederland de overheid, 
ook fysiek, kunnen vinden en daarop kunnen vertrouwen. Zij moeten hulp en steun krijgen 
als zij in een kwetsbare positie zitten. En zeker niet verder in de knel raken door problemen 
of fouten in regels, systemen of organisaties van de overheid. 

Bekijk de position paper Samenwerken aan vertrouwen: focus op uitvoering 

 

https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2021-06/samenwerken-aan-vertrouwen.pdf

