
Op verzoek van ons raadslid, dhr. Witkamp, stuur ik u onderstaand bericht en bijgaande brief.

Brief van het Raadslid John Witkamp (Raadsledeninitiatief Lokale Autonomie) aan de ALV en het 
Bestuur van de VNG, t.a.v. de voorzitter, de heer J. van Zanen en aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer R.H.A. Plasterk

Aan:  de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) , de Algemene 
Ledenvergadering (ALV)  en het Bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Cc: de Gemeenteraden en Provinciale Staten in Nederland, de Tweede en Eerste Kamer der Staten-
Generaal, de Algemene Rekenkamer (ARK), de Raad van State (RvSt.), het Interprovinciaal Overleg 
(IPO)

Het Raadsledeninitiatief voor de lokale autonomie richt zich met bijgaande brief tot u over de 
onrechtmatige uitnames uit het Gemeentefonds waaraan met name de VNG en King zich schuldig aan 
hebben gemaakt en waar de Minister van BZK verantwoordelijk voor is.

Het wekt verbazing hoe vanaf 2009 dit proces gestalte kreeg en hoe het op een onverantwoorde wijze 
in het voorbijgaan aan de gemeenteraden kon voortduren tot de ARK dit wraakte in haar recente 
rapport. Ook nu wordt de zaak niet serieus geagendeerd. Zie ondermeer de column van de directeur 
van de VNG in het VNG Magazine van 19-2-2016, waarin verwezen wordt naar besluiten van de ALV  
"met Noord-Koreaanse uitslagen". Het is echter een bekend feit dat in Nederland besluiten van de ALV 
van de VNG niet de besluiten van gemeenteraden kunnen vervangen. Niet in het verleden, niet nu op 
8 juni en niet in de toekomst.

Er wordt gehandeld in strijd met de Grondwet. De raden staan aan het hoofd van de gemeenten, niet 
de VNG. De VNG is slechts een vereniging, maar gedraagt zich als een overheid en de minister van 
BZK bevordert dit.

Het budgetrecht van de raden is ernstig geweld aangedaan door de praktijk van onrechtmatige 
uitnames uit het Gemeentefonds. Evenzeer geldt dit voor de democratie, die hiermee ontkracht wordt.  
.
Het is een bekend feit dat de ALV van de VNG in overgrote mate wordt bezocht door benoemde 
bestuurders: burgemeesters en wethouders.

In tegenstelling tot Noord-Korea hebben wij in Nederland een Grondwet waarin de raden aan het 
hoofd van de gemeente zijn geplaatst met een onaantastbaar budgetrecht. Van de door de directeur 
van de VNG in haar column gesuggereerde Noord-Koreaanse volgzaamheid van de raden kan geen 
sprake kan zijn. De verwijzing ernaar is beschamend en is in democratisch opzicht ongepast.

Onze democratie is er niet mee gediend dat de problematiek van de onrechtmatige uitnames 
versluierd is geagendeerd op de ALV van de VNG op 8 juni 2016.
In strijd met wat in een democratie vereist is en ook in strijd wat de directeur van de VNG in haar 
column van 19 februari schrijft wat zou moeten (men weet het dus wel), is niet gefaciliteerd dat raden 
over deze problematiek hebben kunnen oordelen en besluiten. Er wordt gehandeld alsof op een ALV 
de kwestie kan worden afgedaan. Maar nog de VNG, nog haar ALV kan in de plaats treden van welke 
gemeenteraad dan ook.
Als de positie van de gekozen volksvertegenwoordigers wordt aangetast en de Grondwet en wetten 
(Gemeentewet en Financiële Verhoudingswet) worden geschonden verkeren we in Nederland in een 
afglijdende democratie.

Daarom richten wij deze brief  aan de Minister van BZK, de ALV en het bestuur van de VNG en wordt 
deze als open brief naar alle gemeenteraden, alle staten, IPO, de Tweede Kamer en Eerste Kamer, de 
ARK, de Raad van State gezonden.
Het Raadsledeninitiatief roept de VNG en de minister van BZK op met onmiddellijke ingang de 
onrechtmatige uitnames uit het Gemeentefonds te stoppen en terug te storten en het budgetrecht van 
de raden met terugwerkende kracht vanaf 2009 te respecteren. De VNG en de minister dienen zich 



evenals raadsleden te houden aan de Grondwet en de andere wetten des rijks. Het afleggen van de 
eed of belofte hierop is geen loze handeling bij het installeren in ons ambt. Dat geldt van “hoog tot 
laag”. Voor een minister evenzeer als voor een raadslid.
Wij verlangen dat het onrechtmatig handelen nu onmiddellijk stopt en niet op termijn en tevens dat 
vanaf 2009 financieel gecorrigeerd wordt.

Ik verwijs naar onze bijgaande brief voor de feiten, onze argumenten en onze eisen tot herstel van de 
democratie in deze aangelegenheid.

Namens het Raadsledeninitiatief voor de Lokale Autonomie,

Met vriendelijke groet,

John Witkamp
Lid gemeenteraad Westland

De Backerstraat 83
2685 TD  Poeldijk
j.g.m.witkamp@hccnet.nl
06-52588023

Bijlagen: brief Raadsledeninitiatief en column directeur VNG


