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Proces standaardverklaring

Samenvatting
Hierbij leggen we een voorstel aan u voor over het Proces Standaardverklaring. Met de vaststelling
van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en het Jaarprogramma 2019 kiezen we er als
gemeenten voor om gezamenlijk te standaardiseren in de uitvoering van beleidsarme thema’s, en
een nieuwe gemeenschappelijke en generieke (sectoronafhankelijke) basisinformatievoorziening te
realiseren. Het College van Dienstverleningszaken heeft onder andere tot taak het adviseren van
het bestuur van de VNG over het vaststellen van standaarden. In het voorstel staat welke soorten
standaarden er zijn, de mate van verbindendheid en hoe standaarden tot stand komen.
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Geacht college en gemeenteraad,
Hierbij leggen we een voorstel aan u voor over het Proces standaardverklaring. Met de vaststelling
van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en het Jaarprogramma 2019 kiezen we er als
gemeenten voor om gezamenlijk te standaardiseren in de uitvoering van beleidsarme thema’s, en
een nieuwe gemeenschappelijke en generieke (sectoronafhankelijke) basisinformatievoorziening te
realiseren. De focus ligt op standaarden voor de gemeentelijke uitvoering en initiatieven voor
versnelling in de opschaling.
Standaarden
Standaarden worden door en voor gemeenten ontwikkeld. Te weinig uniformiteit in uitvoering maakt
vraagbundeling en samenwerking lastig. Het werken met standaarden vergroot gemeentelijke
betrouwbaarheid (ook richting ketenpartners, voorspelbaarheid, continuïteit, rechtmatigheid en
doelmatigheid. Daarmee worden kosten voor individuele gemeenten bespaard (eenmaal
ontwikkelen en 380 keer toepassen).
Proces
In bijgaande notitie worden de verschillende vormen van standaarden en gradaties van
verbindendheid belicht en wordt aangegeven op welke onderwerpen Gezamenlijke Gemeentelijke
Uitvoering zich richt. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het proces van totstandkoming en de rol
van gemeenten, stakeholders, marktpartijen, enzovoorts.
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Het proces valt uiteen in twee onderdelen: voorbereiding en vaststelling. In het
voorbereidingstraject worden inhoudelijke vragen beantwoord, zoals draagvlak,
uitvoeringsconsequenties, gradatie en beheer- en handhavingsconsequenties. Deze fase wordt
afgesloten met een go/no-go moment. Vervolgens start het formele proces van vaststelling. De
Taskforce Samen Organiseren buigt zich over de uitvoeringsconsequenties en adviseert het
College van Dienstverleningszaken (CvD). Vervolgens brengt het CvD een advies over een voorstel
voor standaardverklaring uit aan het bestuur van de VNG. Afhankelijk van de voorgestelde mate
van verbindendheid wordt een ledenraadpleging gehouden.
Tot slot
Standaarden kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van gezamenlijke
uitvoeringskracht en daarmee ruimte voor maatwerk op terreinen waarop gemeenten het verschil
willen maken. Wij stellen u voor in te stemmen met het proces voor standaardverklaring.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter VNG
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