
Vereniging Nooit 
Genoeg?

Geuzennaam of molensteen?



Wat gaan we doen?

• Open gedachtenwisseling!

• Waar komt ‘Vereniging Nooit Genoeg’ vandaan?

• Paar casussen…

• Vereniging Nooit Genoeg, Vakbond Nederlandse Gemeenten of …



Vraag aan de zaal!

Deze naam past het best bij de VNG:

A. Vereniging Nooit Genoeg

B. Vakbond Nederlandse Gemeenten

C. Vereniging Nederlandse Gemeenten

D. Veel Nieuwe Gezichten



Vereniging Nooit Genoeg - 1

• Uit de ‘Canon van het Nederlandse Gemeentebestuur’

• De relatie met de rijksoverheid kent haar eigen dynamiek. Het Rijk 
betitelt gemeenten weliswaar als medeoverheden, maar de VNG staat 
op de ministeries ook bekend als Vereniging Nooit Genoeg. Lastig is dat 
de humeuren en voorkeuren van verschillende kabinetten en 
bewindslieden nogal eens wisselen. Dat levert uiteenlopende afspraken 
en bestuursakkoorden op. In een enkel geval schuwt de VNG hardere 
acties niet en verschijnt de gemeentelijke circustent op het Haagse 
Malieveld. Hier ziet men een ander dilemma voor de VNG: waar moet 
de grens tussen belangenbehartiging en medeoverheid worden 
getrokken?



Vereniging Nooit Genoeg - 2

• Uit ‘Governance en de kunst van relatieonderhoud’ (2013)

• Vanuit het Rijk wordt de VNG vanwege haar opstelling in bestuurlijke 
overleggen en andere contacten met enige regelmaat betiteld als de 
‘Vereniging Nooit Genoeg’. Hoewel het Rijk met de herhaalde 
onevenredige kortingen op de gemeentelijke budgetten wellicht een 
even prozaïsche bijnaam verdient, moeten de VNG en de gemeenten 
zich dit beeld aantrekken. Blijkbaar staan zij niet overal bekend om hun 
constructieve eigen voorstellen voor de aanpak van maatschappelijke 
taken en vraagstukken. 



Vereniging Nooit Genoeg - 3

• Uit ‘Lobbyland – de geheime krachten van Den Haag’ (2016)

• ‘De VNG is de voornaamste gesprekspartner als het om 
gemeentebelangen gaat. Maar onder Kamerleden hoor ik ook kritiek op 
de VNG. Vereniging Nooit Genoeg, is de bijnaam in Den Haag –
discussies gaan altijd over meer geld, meer macht, meer keuzevrijheid’



Vereniging Nooit Genoeg - 4

• Uit ‘De Vierde Dimensie – Eindrapportage Evaluatie VNG Governance’ 
(2017)

• De VNG moet zich transformeren van de “Vereniging Nooit Genoeg”
naar de “Vereniging Meedoen”. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk 
voor het sociaal domein en met de invoering van de Omgevingswet 
straks ook voor het fysieke domein. Bij deze verantwoordelijkheden past 
een meer zelfbewuste houding. 



Vereniging Nooit Genoeg - 5

• Uit ‘Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur’ door D.J. Elzinga 
(2021)

• In politiek ‘Den Haag’ worden de decentrale besturen nogal eens als 
‘rupsjes-nooit-genoeg’ aangemerkt en de VNG als de ‘Vereniging Nooit 
Genoeg’ gekwalificeerd. Maar wat is (nooit) genoeg? En vooral: wie 
bepaalt dat? Zowel bij de vaststelling van de financiële ruimte voor de 
uitoefening van autonome taken als bij de vaststelling van deze ruimte 
voor het medebewind is er in ieder geval een hoofdrol voor het Rijk



Vereniging Nooit Genoeg - 6

• Eric de Rijk (lobbyist VNG) in een interview met Platform O (2022):

• ‘Wij staan ook wel bekend als de Vereniging Nooit Genoeg. Wij komen 

vaak klagen dat het geld op is. Een van de lastigste dingen van ons 

werk is om bij een Kamerlid of een departement langs te gaan en er niet 

een aap op hun schouder bij te komen zetten. (…) Als je dat voor elkaar 

krijgt, ben je zeer effectief bezig, maar dat is wel het lastigste deel van 

lobbyen.’



Vraag aan de zaal!

Het allerbelangrijkste:

A. Goede inhoudelijke afspraken

B. Goede procesafspraken

C. Goede afspraken over geld

D. Dat iedereen zich aan de afspraken houdt



Casus: jeugdzorg

• VNG ‘vraagt’ om decentralisaties

• 2015: decentralisaties sociaal domein (maar met te weinig geld)

• Discussies over geld leiden tot onderzoeken

• 2021: Commissie van Wijzen

• 2022: extra bezuiniging Jeugdzorg in coalitieakkoord



Casus: inburgering

• VNG heeft kritiek op inburgeringsstelsel

• 2017: kabinet wil ander inburgeringsstelsel, 2020: wetsvoorstel

• Overeenstemming over de inhoud, maar…

• …gedoe over het geld. VNG houdt been stijf

• Overeenstemming: inhoud en financiën ‘met elkaar in balans’



Casus: brede koppeling

• VNG wil ‘brede koppeling’ voor meer stabiele inkomsten

• 2017: VNG stemt in met interbestuurlijk programma met daarin o.a. 
brede koppeling en streep onder discussie sociaal domein 

• Kabinet: gemeenten krijgen er 6 miljard bij!

• ALV VNG: bedankt, maar geen streep onder discussie sociaal domein



Waar gaat het over?

• Houding

• Lobby

• Beeldvorming

• Geld

• Macht

• ???



Vraag aan de zaal!

De houding van de VNG is over het algemeen:

A. Zelfbewust

B. Onzeker

C. Vervelend

D. Coöperatief



Gesprek

• Komt ‘Vereniging Nooit Genoeg’ door onze houding of is het een frame?

• Als het niet genoeg is, moet je dan ook altijd zeggen dat het niet genoeg 
is?

• Is het erg om vervelend te zijn?

• Kun je te coöperatief zijn?



Gesprek

• Belangenbehartiger of medeoverheid?

• Belangenbehartiger én medeoverheid? Hoe combineer je dat?

• Kunnen wij actievoeren?

• Willen we allemaal hetzelfde?



Slot

• 2030

• 2040

• Volgende formatie

• Volgende casus?


