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Directe en indirecte gevolgen van het regeerakkoord
voor het openbaar bestuur
G.A. van Nijendaal*

Samenvatting
De plannen van het kabinet hebben naar verwachting op termijn veel verstrekkender
gevolgen voor het openbaar bestuur dan een eerste blik op de bestuurlijke agenda doet
vermoeden. Geen revolutionaire omvorming van de structuur van het openbaar bestuur.
De gevolgen van de bezuinigingen en de decentralisatie van taken vormen een indirecte
stimulans voor opschaling van gemeenten of tenminste een indirect afgedwongen
stimulans tot regionale uitvoering van gemeentelijke taken. Daarnaast krijgen de
provincies een sterker ruimtelijk-economisch profiel. Gedwongen door de bezuinigingen
en de beperkte mogelijkheden eigen inkomsten te verwerven zijn de decentrale
overheden wel gedwongen zich te beperken tot hun kerntaken. De auteur beperkt zich
tot een analyse van de gevolgen voor het openbaar bestuur en geeft geen inhoudelijk
oordeel over de voorgestelde maatregelen.
Trefwoorden: regeerakkoord, openbaar bestuur
1 Inleiding
Op 1 april van dit jaar verschenen de heroverwegingsrapporten. Vooral rapport 18 over
het openbaar bestuur (werkgroep Kalden) bevatte ingrijpende voorstellen tot
reorganisatie van het openbaar bestuur en vergaande voorstellen tot kortingen op het
gemeente- en provinciefonds, maar ook in de verschillende andere rapporten lagen
voorstellen besloten die direct dan wel indirect grote gevolgen voor gemeenten en
provincies inhielden. Veel gemeenten en provincies hielden dan ook hun hart vast in
afwachting van het regeerakkoord. Nu het regeerakkoord er ligt rijst de vraag of deze
bange voorgevoelens terecht waren.
2 Bestuurlijke reorganisatie
De bestuurlijke paragraaf van het regeerakkoord oogt mager. Wat betreft de bestuurlijke
organisatie lijkt het kabinet een pas op de plaats te maken. Veel van de teksten over de
bestuurlijke organisatie waren ook in het vorige regeerakkoord van CDA, PvdA en
ChristenUnie terug te vinden, zoals het voornemen tot decentralisatie en differentiatie,
deregulering en het principe dat maximaal twee bestuursniveaus betrokken zijn bij een
taak. Wat dat laatste betreft wordt het adagium van de commissie-De Grave “Je gaat
erover of niet” door het kabinet zelfs aangehaald als leidend principe voor de bestuurlijke
organisatie. De veronderstelling is dat door decentralisatie en taakverschuiving richting
provincies en gemeenten, waarbij de focus komt te liggen op de kerntaken, het aantal
ambtenaren bij alle bestuurslagen kan worden verminderd. Daarbij benadrukt het
kabinet (nogmaals) dat de kerntaken van provincies op de gebieden ruimte, economie en
natuur liggen. Een expliciete uitspraak over het takenpakket van de gemeenten
ontbreekt.
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Van de vergaande voorstellen uit het heroverwegingsrapport Openbaar bestuur om te
komen tot 30 regiogemeenten en het afschaffen van de provincies en de waterschappen
of het voorstel te komen tot slechts 100 tot 150 gemeenten en 5 tot 8 provincies is in het
regeerakkoord weinig meer terug te vinden. In het genoemde heroverwegingsrapport
werd aan deze twee varianten een structurele bezuiniging toegedicht van 1,8 miljard
respectievelijk 1,5 miljard euro. Niet onaanzienlijke bedragen die een belangrijke
bijdrage zouden kunnen leveren aan het terugdringen van het structurele
overheidstekort. De grotere schaalgrootte zou daarbij de weg openen tot vergaande
decentralisatie van taken met daarbij te behalen efficiencyoordelen voor het rijk. Dat
gemeentelijke schaalvergroting tot kostenbesparing zou leiden is overigens door Allers
(2010) bestreden. Dat een grootschalige en algehele - door het Rijk geïnitieerde herordening van het openbaar bestuur aanzienlijke frictie- en transactiekosten met zich
zal brengen lijkt evident. Ook hier geldt immers het principe: “De cost gaet voor de baet
uyt”. Deze kosten waren in het heroverwegingsrapport gemakshalve maar even buiten
beschouwing gelaten.
Het kabinet-Rutte/Verhagen waagt zich echter niet aan een grote reorganisatie van het
binnenlands bestuur. De voornemens blijven beperkt tot een aantal kleine wijzigingen,die
vooral ingegeven zijn door het terugdringen van de bestuurlijke drukte.
In de voorstellen tot vermindering van het aantal bestuurders en
volksvertegenwoordigers bij gemeenten, provincies en waterschappen, en de opschaling
van het provinciale bestuur in de Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en
Flevoland) herkennen we een flauwe echo van het rapport-Kalden. Het terugbrengen van
het aantal politieke ambtsdragers vormde immers een in verschillende varianten
terugkerend onderdeel uit dat rapport. De bespaarde kosten van het verminderen van
het politieke ambtsdragers met 25% vanaf 2015 worden geraamd op 120 miljoen euro.
Aan het opschalen van het provinciale bestuur in de Randstad is geen financiële
opbrengst gekoppeld.
Ter vermindering van de bestuurlijke drukt wordt de WGR-plus regio als bestuurslaag
afgeschaft. In de vorige kabinetsperiode waren de taken van de WGR-plus op het terrein
van de ruimtelijke ordening al geschrapt. Dit alles leidt tot een versterking van de positie
van de provincie. Maar tegelijkertijd is het plan gelanceerd om te komen tot een
Infrastructuurautoriteit waaraan de bevoegdheden van rijk, provincies, regio’s en
gemeenten in de Randstad op het gebied van vervoer en infrastructuur overgedragen
zullen worden. De gedachte achter deze constructie is dat het bijdraagt aan een snellere
besluitvorming en een betere afstemming van het infrastructuur- en mobiliteitsbeleid.
Maar wat deze autoriteit precies gaat inhouden en hoe dat zich verhoudt tot het
samenvoegen van de Randstadprovincies en het schrappen van de WGR-plus, die juist op
het terrein van verkeer en vervoer een belangrijke taak vervullen, blijft onduidelijk. Het
voornemen lijkt op zijn mist op gespannen voet te staan met het voornemen helderheid
te scheppen in de bestuurlijke verhoudingen, volgens het principe “Je gaat erover of niet”
Ook de deelgemeenten worden afgeschaft. Dit voornemen houdt het schrappen van de
bevoegdheid van gemeenten in om op basis van artikel 87 van de Gemeentewet
deelraden in te stellen. Alleen Amsterdam en Rotterdam kennen nu deelgemeenten. Het
schrappen lijkt vooral ingegeven door de wens de bestuurlijke drukte te verminderen.
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Het is echter een autonome bevoegdheid en geen verplichting. De instelling van
deelgemeenten is destijds door deze gemeenten mede gemotiveerd vanuit
doelmatigheidsoverwegingen. De betrokken gemeenten dragen zelf de lasten en de
lusten van het hebben van deelgemeenten. Deze gedwongen reorganisatie zal in elk
geval op korte termijn kosten voor deze gemeenten opleveren en het Rijk niets
opleveren.
Gemeentelijke herindeling
Gemeentelijke herindelingen moeten volgens het regeerakkoord alleen van onderop tot
stand komen. Dit lijkt een geruststellende gedachte voor gemeenten die vreesden te
worden gedwongen tot grootscheepse herindeling. Veel gemeenten hebben de afgelopen
jaren mede onder druk van de toegenomen beleidslast van gedecentraliseerde taken als
de Wet, Werk en Bijstand (WWB), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) al hun
heil gezocht in vergaande vormen van samenwerking of in vrijwillige gemeentelijke
herindeling. De prognose was dat zonder aanpassing van het beleid het huidige aantal
gemeenten van 430 al zou dalen tot 300 in 2025. De tendens tot herindeling zal zich
naar het laat aanzien nog versterken door de bezuinigingen waarmee gemeenten te
maken krijgen.
Het gemeentefonds zelf bevat geen financiële prikkel tot schaalvergroting, zij het dat
kleine gemeenten niet alleen als gevolg van de beperkte ambtelijke capaciteit kwetsbaar
zijn, maar ook over weinig mogelijkheden tot het aangaan van financiële verplichtingen
of het opvangen van financiële tegenvallers beschikken. Aan de provincies wordt een
actieve rol toebedacht in het oplossen van bestuurlijke en financiële knelpunten bij
gemeenten. Dit lijkt erop te duiden dat nadrukkelijk van provincies wordt verwacht dat
zij gemeenten, indien nodig, zullen overtuigen van de noodzaak om ‘vrijwillig’ te gaan
herindelen.
Regionale uitvoering
Een andere mogelijkheid om een deel van de bezuinigingen op te vangen is het aangaan
of versterken van de samenwerking met andere gemeenten, om op deze wijze
schaalvoordelen bij uitvoeringstaken maximaal te benutten. Dit gebeurt al op grote
schaal op het terrein van sociale diensten, belastingheffing, en ICT. Daarbij komt steeds
de vraag om de hoek kijken in hoeverre het aanvankelijke voordeel van regionale
samenwerking kan worden behouden en de gemeente voldoende greep houdt op de
kostenontwikkeling.
Stimulansen tot regionale samenwerking
De overheveling van de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg naar de gemeenten zal een
zware wissel trekken op de gemeentelijke organisatie. De bestaande aparte
financieringsstromen, voor het preventieve beleid, de vrijwillige provinciale jeugdzorg, de
licht verstandelijk gehandicapte jeugdzorg en de jeugd-ggz worden bij elkaar gevoegd en
overgeheveld naar de gemeenten. Het is overigens nog onduidelijk om hoeveel geld het
exact gaat, maar het kabinet boekt een bezuiniging in van 300 miljoen euro structureel,
dat is ongeveer 10 procent van het totale beschikbare bedrag. Het zal voor gemeenten
een hele kluif worden de kosten van de jeugdzorg in de klauwen te houden. De
veronderstelling is dat (samenwerkende) gemeenten deze taak goedkoper kunnen
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uitvoeren. Gelet op de omvang en de complexiteit van de jeugdzorg valt te verwachten
dat veel kleine, maar ook middelgrootte gemeenten voor de uitvoering van deze taak de
krachten zullen moeten bundelen. Een deel van de efficiencywinst dreigt zo weer verloren
te gaan.
Naast de overheveling van de jeugdzorg worden ook de functies voor dagbesteding en
begeleiding van de AWBZ naar de gemeenten overgeheveld. Deze overheveling sluit aan
bij de reeds door de gemeenten uitgevoerde WMO-taken. Bij de overheveling van deze
taak zijn in de aanloopjaren meerkosten geraamd, maar structureel wordt een voordeel
van 140 miljoen euro ingeboekt. Deze bezuiniging zullen gemeenten moeten realiseren
door het bieden van maatwerk, het slim combineren van functies en een doelmatige
uitvoering. Voor zover gemeenten de WMO-taken, vooral de aanbesteding van de
huishoudelijke hulp al niet voor een deel regionaal aanbesteden, zal deze
taakoverheveling de noodzaak van regionale samenwerking alleen maar doen toenemen.
Hetzelfde geldt voor de uitvoering van de nieuwe regeling voor de onderkant van de
arbeidsmarkt die onder regie van de gemeenten komt. De budgetten voor de Wajong, de
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet Werk en Bijstand (WWB) worden
gebundeld tot één regeling. Deze decentralisatie gaat gepaard met een forse korting op
de beschikbare budgetten in verband met het beperken van aanspraken van de groep
van (nieuwe) rechthebbenden. Voor een deel moeten de gemeenten een bezuiniging zien
te realiseren door een efficiëntere besteding door gemeenten. Daarnaast wordt een
bezuiniging ingeboekt op de re-integratiegelden van gemeenten en UWV. De kortingen
maken echter ook dat het lastiger wordt de bedrijfsvoering van de sociale
werkvoorziening sluitend te maken omdat de nieuwe instroom een beperkte
verdiencapaciteit heeft. Nagenoeg alle gemeenten nemen deel aan een regionaal
opererende sociale werkvoorziening en ook zoeken steeds meer gemeenten aansluiting
bij een gemeenschappelijke sociale dienst. Het ligt voor de hand dat gemeenten voor de
uitvoering van deze nieuwe regeling de krachten en middelen verder zullen bundelen.
Verplichte regionalisering van de uitvoering
Dat aan regionalisering van de uitvoeringstaken kostenvoordelen zijn verbonden lijkt het
kabinet zich ook te realiseren. Bij de verplichte regionale uitvoeringsdiensten (rud’s), een
verplichte samenwerkingsvorm ten behoeve van de uitvoering van VROM-taken door
provincies, gemeenten en waterschappen incasseert het kabinet zelf een kostenvoordeel
door alvast 100 miljoen euro op de algemene uitkering van provincies en gemeenten te
korten. Gemeenten en provincies die dachten de efficiencywinst te kunnen aanwenden
ter dekking van de eigen financiële problemen dreigen daarmee van een koude kermis
thuis te komen. De vraag dringt zich op of de rijksoverheid ook mogelijkheden ziet om
voor ander provinciale en gemeentelijke taken een verplichte vorm van regionalisering
voor te schrijven en de efficiencywinst aan te wenden ter reductie van het
overheidstekort.
3 De gevolgen voor de algemene uitkering
Het is opvallend dat het kabinet vanaf 2012 de normeringssystematiek herstelt. Dat
houdt in dat gemeenten en provincies weer gelijk ‘de trap op’ en ‘de trap af’ gaan met de
rijksuitgaven. Naar aanleiding van de economische crisis was deze systematiek voor de
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jaren 2009, 2010 en 2011 bevroren. De normeringssystematiek wordt wel enigszins
aangepast. De rente-uitgaven van het rijk tellen niet meer mee. Het Centraal Planbureau
geeft aan dat het effect hiervan leidt tot een structurele verlaging van de groei van 0,4
miljard.
Het kabinet bezuinigt wel 18 miljard euro, maar deze bezuiniging moet worden afgezet
tegen de trendmatige groei van de overheidsuitgaven. Als gevolg van het herstel van de
normeringssystematiek krijgen de decentrale overheden tot 2015 1,3 miljard euro
minder dan volgens de trendmatige groei van de rijksbegroting mocht worden verwacht.
Dit betekent dat het provincie- en het gemeentefonds nominaal zullen groeien. Rekening
houdend met een inflatie van 1,5 tot 2 procent betekent dit evenwel nog steeds dat de
decentrale overheden effectief minder te besteden krijgen. In eerste aanleg leidde dit
bedrag, hoe vreemd dat ook moge klinken, tot een zucht van verlichting. De eerder
voorspelde doemscenario’s van kortingen van wel 3 miljard euro lijken daarmee van de
baan. Ook het rapport-Kalden gaf aanleiding te veronderstellen dat ten minste rekening
moest worden gehouden met een korting van 1,7 miljard euro op het gemeentefonds en
een aanvullende korting van 280 miljoen op het provinciefonds. De korting is ook minder
dan mocht worden verwacht bij een bezuinigingsbedrag van 18 miljard. De 3 miljard
korting was gebaseerd op de aanname dat het volledige bezuinigingsbedrag van 35
miljard zou worden gerealiseerd. Ongeveer de helft van dat bezuinigingsbedrag zou op
basis van dezelfde veronderstellingen tenminste een korting van ruim 1,5 miljard hebben
moeten betekenen.
Of er reden bij decentrale overheden is tot opgelucht ademhalen is nog maar de vraag.
De korting van 1,3 miljard euro betreft de eerste tranche als gevolg van de
bezuinigingstaakstelling van 18 miljard euro tot en met 2015. De totale door de
Studiegroep begrotingsruimte berekende noodzakelijke ombuigingen bedroegen 29
miljard euro structureel. De kabinetsvoornemens zijn dan ook te beschouwen als de
eerste stap in het weer gezond en houdbaar maken van de overheidsfinanciën. De 29
miljard euro is overigens al wel minder dan de 35 miljard euro waarvoor de
Heroverwegingsoperatie voortstellen moest aandragen. Simpel gesteld, een deel van de
korting voortvloeiend uit de resterende 11 miljard euro aan bezuinigingen komt nog na
2015. Gelet op de wisselende beelden over de overheidsfinanciën lijkt dat van latere
zorg, voorlopig lijkt het effect voor de decentrale overheden mee te vallen. Of het
daadwerkelijk voor de decentrale overheden meevalt, is ook afhankelijk van het
gehanteerde perspectief. Lang niet alle decentrale overheden hebben in hun
meerjarenperspectief rekening gehouden met het zwartste scenario. Voor de decentrale
overheden is het daarbij belangrijk hoe de salariskosten zich gaan ontwikkelen. De
rijksoverheid gaat in de meerjarenraming uit van een nullijn voor de rijksambtenaren.
Het is de vraag hoe reëel deze aanname is. Het is duidelijk dat het gemeenten en
provincies goed zou uitkomen als deze nullijn ook weerklank vindt in de gemeentelijke en
provinciale CAO’s voor ambtenaren.
Naast de gevolgen voor het gemeente- en provinciefonds krijgen zowel gemeenten als
provincies te maken met het stopzetten van of het korten op specifieke uitkeringen. Voor
het overgrote deel van deze bezuinigingen zal gelden dat gemeenten en provincies deze
zullen doorvertalen in lagere ambities, vermindering van aanspraken van burgers en
bedrijven. Toch zullen deze bezuinigingen voor een deel ook hun weerslag hebben op de
kosten die voor eigen rekening van de gemeenten en provincies komen. Bijvoorbeeld
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doordat de dekking uit de specifieke uitkering vervalt voor een noodzakelijk geachte
uitgave of dat meer burgers door de verminderde aanspraken een beroep zullen doen op
de gemeentelijke ondersteuning. De mogelijkheden om de bezuinigingen op te vangen
door verhoging van de eigen inkomsten zijn uiterst beperkt. Door de toegenomen druk
op de vrije besteedbare middelen zullen provincies en gemeenten zich noodgedwongen
wel gaan concentreren op hun kerntaken.
4 Uitbreiding van het provinciale takenpakket
Voor de provincies zet kabinet sterk in op het decentraliseren van taken die
samenhangen met de kerntaken van de provincies in het ruimtelijke en economische
domein en het natuurbeleid. Het voornemen om de taak van de provincies op het terrein
van het natuurbeleid te versterken past binnen de met de commissie-Lodders ingezette
lijn van het versterken van het ruimtelijk-economisch profiel van de provincies. Deze
decentralisatie gaat wel gepaard met een korting van 25 procent op het beschikbare
budget. Naast het aanpassen van de ambities moet efficiencywinst worden behaald uit
het schrappen in wet- en regelgeving en het invoeren van alternatieve financiële
arrangementen (de vervuiler betaalt! en het profijtbeginsel). Tegelijkertijd wordt nog een
korting ingeboekt onder de noemer taakverbreding provincies. De mogelijkheid van de
provincies om een deel van de bezuinigingstaakstelling te dekken uit een verhoging van
de opcenten op de motorrijtuigenbelasting zal worden geblokkeerd.
‘Het regionaal economisch beleid van de rijksoverheid wordt geschrapt en
gedecentraliseerd’ aldus het regeerakkoord. Deze zin is voor meerdere uitleg vatbaar. Uit
het financiële kader valt echter op te maken dat het beleid en de middelen van Pieken in
de Delta en voor regionale bedrijventerreinen naar de provincies worden overgeheveld.
Ook dit past in het versterken van de rol van de provincies op het ruimtelijk economisch
domein.
Op het terrein van verkeer en vervoer is de decentralisatie naar provincies wat minder
eenduidig. Om een voortvarende aanpak van investeringen in de infrastructuur te
bevorderen krijgen provincies en regio’s de mogelijkheid om investeringen uit het
Meerjarig Investeringsprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT) voor te financieren.
Daarnaast streeft het kabinet ernaar om afspraken met provincies en grote gemeenten te
maken over het meebetalen aan infrastructuur, in elk geval voor bovenwettelijke
inpassingen. Tegelijk wordt ook de rijksbijdrage aan de Brede Doeluitkering Verkeer en
Vervoer waaruit een deel van de investeringen voor de infrastructuur moeten worden
betaald structureel gekort met 200 miljoen. Deze vorm van financiering heeft verdacht
veel weg van een sigaar uit eigen doos, maar het sluit naadloos aan bij de ambities van
vooral provincies om zich als regionale gebiedsontwikkelaar op te treden. Daarbij blijft de
vraag hoe dit zich verhoudt tot de instelling van een Infrastructuurautoriteit.
5 Tot slot
De invloed van het regeerakkoord op de bestuurlijke inrichting het openbaar bestuur
komt niet tot uitdrukking in grootscheepse structuurwijzigingen. Het vermoeden bestaat
dat het kabinet geen energie en geld wil verspillen aan een langdurige en uiteindelijk
vruchteloze discussies over de inrichting van het openbaar bestuur. Dat wil niet zeggen
de gevolgen van het regeerakkoord de inrichting van het openbaar bestuur ongemoeid
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zullen laten. Het kabinet haakt met de decentralisatie van taken naar provincies en
gemeenten nadrukkelijk aan bij het versterken van de primaire inhoudelijke
verantwoordelijkheid van deze overheidslagen. De decentralisatie en overheveling van
taken maakt dat gemeenten met recht de eerste overheid is op het terrein van zorg en
ondersteuning. De zwaarte van het takenpakket zal een zware wissel trekken op de
organisatorische en financiële capaciteit van veel gemeenten. Het valt te verwachten dat
mede door de noodzaak tot bezuinigingen gemeenten hun heil zullen zoeken in zoeken
regionale samenwerking, bijvoorbeeld door het opzetten van gezamenlijke
uitvoeringsorganisaties. Daarnaast zal het geleidelijke proces tot opschaling van
gemeenten een flinke stimulans krijgen.
De decentralisatie van taken en bevoegdheden op het terrein van natuur, regionale
economie, infrastructuur en het schrappen van de WGR-plus als bestuurslaag dragen bij
aan het versterken van het provinciale bestuur. Op het terrein van verkeer en vervoer
had overigens een eenduidiger keuze voor de provincie niet misstaan. De decentralisatieoperatie gaat wel gepaard met forse kortingen. Deze kortingen komen bovenop de al
eerder aangekondigde structurele korting op het provinciefonds van 300 miljoen euro.
Kortom, de plannen van het kabinet hebben naar verwachting op termijn veel
verstrekkender gevolgen voor het openbaar bestuur dan een eerste blik op de
bestuurlijke agenda doet vermoeden. Geen revolutionaire omvorming van de structuur
van het openbaar bestuur, maar een indirecte stimulans voor opschaling van gemeenten
of in elk geval een indirect afgedwongen stimulans tot regionale uitvoering van taken en
een sterker profiel van het provinciaal bestuur zijn het gevolg. Gedwongen door de
bezuinigingen en de beperkte mogelijkheden eigen inkomsten te verwerven zullen
decentrale overheden wel gedwongen voelen zich te beperken tot hun kerntakken.
Gerber van Nijendaal
* Plaatsvervangend secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad
voor de financiële verhoudingen.
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