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Samenvatting 

Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief coronacrisis nummer 14 met onder andere aandacht 

voor het Tweede Kamerdebat over financiële verhoudingen op 2 juli, onderzoek AEF naar financiële 

gevolgen corona voor gemeenten, de ledenraadpleging in verband met de uitgestelde ALV, 

onderzoek inspectie naar kwaliteit teststraten en bron- en contactonderzoek GGD’en en het actuele 

aanbod van VNG-producten en -diensten aan de leden. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief coronacrisis nummer 14 met onder andere aandacht 

voor het Tweede Kamerdebat over financiële verhoudingen op 2 juli, onderzoek AEF naar financiële 

gevolgen Corona voor gemeenten, de ledenraadpleging in verband met de uitgestelde ALV, 

onderzoek inspectie naar kwaliteit teststraten en bron- en contactonderzoek GGD’en en het actuele 

aanbod van VNG-producten en -diensten aan de leden. 

 

Kamerdebat over financiële verhoudingen 2 juli 

Op donderdag 2 juli vindt van 13.00 tot 15.30 uur het debat plaats tussen de Vaste Commissie BZK 

en minister Ollongren over de financiële verhoudingen. In aanloop daar naartoe heeft de VNG een 

position paper naar de Kamer gestuurd. 

 

Vanuit de gemeenten Opsterland en Assen is op 2 juli een ondersteunende actie georganiseerd 

tussen 10.00 en 13.00 uur. Gedurende die tijd zullen zo’n 60 gemeentebestuurders op de 

Hofplaats, naast het Kamergebouw, aanwezig zijn. Er zullen korte films worden vertoond waarin 

gemeenten hun precaire financiële situatie schetsen. Rond 12.30 uur vindt er een informele 

ontmoeting met leden van de Vaste Commissie BZK plaats. In aanwezigheid van VNG-voorzitter 

Jan van Zanen, G40-voorzitter Paul Depla, M50-voorzitter Koos Janssen, P10-voorzitter Ellen van 

Selm en Arco Hoogland namens de provinciale afdelingen, zullen de Kamerleden de gebundelde 

brieven die gemeenten hebben geschreven aan de fondsbeheerders, Ollongren en Vijlbrief, 

overhandigd krijgen.  

 

Onderzoek AEF naar financiële gevolgen Corona voor gemeenten 

De VNG brengt in kaart wat de financiële gevolgen zijn van corona voor gemeenten. Adviesbureau 

Andersson Elffers Felix (AEF) voert dit onderzoek uit door middel van een dieptestudie bij  
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10 gemeenten. Naar aanleiding van de dieptestudie volgt een uitvraag bij alle gemeenten in 

Nederland om de resultaten te toetsen. De onlinevragenlijst hiervoor is in te vullen van 1 t/m 6 juli.  

De gemeentesecretaris of contactpersoon krijgt hiervoor de link toegestuurd. Over het onderzoek 

en de brede uitvraag is ter voorbereiding op de vragenlijst een memo beschikbaar.   

 

Onderzoek inspectie naar kwaliteit teststraten en bron- en contactonderzoek GGD’en 

De Inspectie Gezondheid en Jeugd doet komende zomer onderzoek naar de kwaliteit van de 

teststraten en het bron- en contactonderzoek dat door de GGD’en wordt uitgevoerd bij het opsporen 

en voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. In samenhang hiermee vindt breed 

onderzoek plaats in het hele zorglandschap omdat hechte regionale samenwerking belangrijke 

voorwaarde is voor effectiviteit van het testbeleid en bron- en contactonderzoek. Het toezichtskader 

is in te zien op de website https://www.igj.nl/. Wilt u vanuit de gemeente aandachtspunten 

meegeven voor het toezicht dan kunt u dit voor 1 juli melden via 

DienstpostbusIGJpubliekegezondheid@igj.nl 

 

Laatste dag ledenraadpleging in verband met uitgestelde ALV 

Gemeenten kunnen tot en met vandaag hun stemmen uitbrengen over de 6 voorstellen in de 

ledenraadpleging. De uitslagen, inclusief het stemgedrag per gemeente, worden volgende week 

door het VNG-bestuur bekend gemaakt. De uitkomsten van deze ledenraadpleging geven de VNG 

in de komende periode houvast bij de uitvoering van activiteiten ten behoeve van de leden en de 

financiering daarvan. De uitslagen van deze ledenraadpleging dienen in de uitgestelde ALV van 

september formeel te worden bekrachtigd. Alle informatie over deze ledenraadpleging, waaronder 

eerdere ledenbrieven, actuele berichten en stemgedrag per gemeente, vindt u hier. 

 

Actueel aanbod van VNG-producten en -diensten 

 

Instrumenten voor het denken over de toekomst van gemeenten in coronatijden 

De coronacrisis maakt denken over de toekomst nog ingewikkelder dan daarvoor. Gemeenten 

kunnen een aantal instrumenten gebruiken om meer houvast te krijgen om beleidsbeslissingen te 

nemen. Dat geldt op landelijk niveau bij de afweging tussen gezondheidsrisico’s en 

maatschappelijke impact, maar ook op lokaal en regionaal niveau. In deze notitie wordt ingegaan 

op de belangrijkste vraagstukken op dit moment en op de waarde van scenario’s, dashboards, 

monitors en onderzoeken.  

 

VNG Dialoog in coronatijd: Openbare ruimte  

Deze week zijn versoepelingen aangekondigd. Dat is goed nieuws want meer mensen kunnen de 

straat op, maar dit zet wel extra druk op de openbare ruimte. De 1,5 meter moet gewaarborgd 

blijven. Met Maarten Loeffen (Directeur Stadswerk) en Syan Schaap (gespecialiseerd in crowd 

support en werkzaam bij het Event Safety Instituut) hebben we gisteravond gesproken over wat dit 

in de praktijk betekent en hoe we om kunnen gaan met de uitdagingen die we zien. Deze dialoog is 

terug te bekijken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur 
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