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De VNG heeft in 1995 samenwerkingsovereenkomsten gesloten 
met alle eilandgebieden en de landen Aruba en de Nederlandse Antillen. 
Hierin is geregeld dat de eilanden op dezelfde wijze als alle gemeenten 
in Nederland een beroep kunnen doen op de VNG. Antilliaanse en Aru-
baanse bestuurders en ambtenaren kunnen bij de VNG dus al terecht voor 
informatie en advies. De VNG beschouwt de eilanden voor wat betreft de 
dienstverlening gewoon als leden; alles wat de Nederlandse gemeenten 
ontvangen, krijgen de eilanden ook De VNG behartigt niet de belangen 
van de eilanden. Hiervan is afgezien omdat de belangenbehartiging op 
Rijksniveau al is geïnstitutionaliseerd. Zowel de Nederlandse Antillen als 
Aruba hebben een Gevolmachtigde Minister, die directe toegang heeft tot 
de Rijksministerraad en beschikt over korte lijnen met de Minister voor 
Koninkrijksrelaties. 

Tien jaar samenwerking

De relatie van de VNG met de eilanden is er één van ups en downs. Van 1997 
tot 2001, onder het kabinet-Pourier, was de relatie behoorlijk intensief. De 
VNG voerde in deze periode onder het motto ‘van collega tot collega’ een 

Zes gemeenten erbij: een 
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stageprogramma voor Antilliaanse en Arubaanse ambtenaren uit. Onge-
veer 75 ambtenaren hebben aan dit programma meegedaan. Teruggekeerd 
vormden deelnemers aan dit programma een groepje van ‘VNG-ambas-
sadeurs’. Zij kenden nu een aantal VNG-medewerkers en gemeenteamb-
tenaren persoonlijk en dat maakte het makkelijk om contacten te onder-
houden. In de periode 2001-2004 was er sprake van een dip in de relatie. 
Het stageprogramma was afgelopen en contacten werden op bestuurlijk 
niveau met een lage intensiteit onderhouden. Van structurele kennisuit-

wisseling was in deze periode geen 
sprake. In 2004 is tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering, waarbij de 
Gezaghebbers van de Nederlandse 
Antillen en de Gevolmachtigde 
Minister van Aruba aanwezig wa-
ren, het standpunt ingenomen om 

de relatie met de Nederlandse Antillen en Aruba te intensiveren. Hiertoe 
werd besloten om samen met een aantal gemeenten een platform op te 
richten.1 Vragen om specifieke kennis, bijvoorbeeld in de vorm van stage-
plaatsen, worden door de VNG uitgezet in dit platform. De leden van het 
platform hebben zich gecommitteerd aan de beantwoording van dit soort 
verzoeken. Daarnaast organiseert het platform bijeenkomsten met en voor 
de aangesloten leden om kennis over de Nederlandse Antillen en Aruba te 
vergroten en activiteiten te combineren, waardoor een beter resultaat kan 
worden behaald. 

Ondanks de overlap in gemeenten, functioneert het platform los van 
de groep van achttien Antillianengemeenten. Hiervoor is bewust geko-
zen vanwege het verschil in doelstellingen. Deze Antillianengemeenten 
werken vooral samen op het terrein van onderwijs, politie en justitie om 
problemen met hun Antilliaanse inwoners te voorkomen of op te lossen. 
De gemeenten die in het platform samenwerken, richten zich vooral op de 
ondersteuning van de eilanden. Hierbij staat de ambtelijke en bestuurlijke 
ontwikkeling centraal. 

Vergelijking met gemeenten

De eilanden en de VNG onderhouden dus al tien jaar een relatie. Betekent 
dit nu dat de eilandgebieden een dienstenpakket afnemen als gemeenten 
met een vergelijkbaar aantal inwoners? Dat is niet het geval. Uit analyse 
blijkt bijvoorbeeld dat er minder vragen van de Antillen en Aruba bij de 
VNG binnenkomen dan van een gemiddelde gemeente. Maar ook de aard 
van de vragen is vaak anders. Op de eilanden heeft men, veel meer dan 
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Nederlandse gemeenten, behoefte aan structurele uitwisseling van kennis 
en ervaring. Men heeft bijvoorbeeld behoefte aan een expert op het gebied 
van automatisering of wetgeving. Of men wil één of enkele ambtenaren 
een aantal weken laten meedraaien in een gemeente om kennis op te doen 
over asielbeleid of ontwikkelingen op het terrein van gemeentelijke basis-
administratie (GBA). 

De VNG wordt eveneens benaderd met vragen naar opleidingen en cur-
sussen. Faciliteiten hiervoor zijn op de Nederlandse Antillen en Aruba niet 
of nauwelijks aanwezig. Zo hebben de gezaghebbers de VNG verzocht om 
een aantal cursussen te ontwikkelen. De VNG is aan dit verzoek tegemoet 
gekomen door in samenwerking met het Nederlands Genootschap voor 
Burgemeesters een pilotproject te ontwikkelen. In deze pilot wordt één 
cursus uitgevoerd op het terrein van openbare orde en veiligheid en één op 
het terrein van effectief leiderschap. De cursussen die in het kader van het 
programma ‘professionalisering burgemeesters’ worden uitgevoerd vor-
men de basis voor deze pilots, maar worden niet gekopieerd. Het antwoord 
op dit soort vragen zit niet in het dienstenpakket dat de VNG aanbiedt aan 
gemeenten. 

Op veel van dit soort vragen kan de VNG in samenwerking met de bij het 
platform aangesloten gemeenten een antwoord bieden. De kosten die dit 
met zich meebrengt, kunnen echter niet uit de eigen middelen van de VNG 
of de platformgemeenten worden gefinancierd. De VNG heeft daarom het 
ministerie van BZK gevraagd om het stageprogramma en de pilot voor de 
gezaghebbers te financieren. Het ministerie van BZK heeft op dit verzoek 
positief gereageerd. Het betreft hier echter incidentele middelen en geen 
structurele budgetlijn. Als de Nederlandse Antillen en Aruba een gemeen-
telijke status krijgen, zal de behoefte bestaan om zowel inhoudelijk als 
financieel een meer structurele invulling te geven aan deze vormen van 
dienstverlening. 

Integratie betekent belangenbehartiging

Bij een volledig lidmaatschap van de Nederlandse Antillen en Aruba kan 
niet worden volstaan met VNG-dienstverlening. De VNG zou dan ook de be-
langen van de eilanden bij de Rijksoverheid moeten behartigen. Ik veron-
derstel hierbij dat de belangen van gemeenten en de eilanden verenigbaar 
zijn, omdat de eilanden volledig in het Nederlandse bestel zijn geïnte-
greerd. Natuurlijk hebben de eilanden ondanks deze volledige integratie 
een unieke positie en daarmee ook unieke belangen. Maar ook nu worden 
de belangen van Amsterdam en Ameland in VNG-verband behartigd. 

Dit zou een behoorlijke uitdaging voor de VNG zijn. De besturen op de 

Integratie?
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Antillen en Aruba zouden intensief moeten worden betrokken bij stand-
puntbepalingen van de VNG. Bij bestuurlijke overleggen met ministeries 
en kamerleden zouden Antilliaanse en Arubaanse leden deel moeten 
uitmaken van de onderhandelingsdelegaties. In theorie is dit natuurlijk 
mogelijk, maar in praktijk zijn er tal van praktische bezwaren. Laten we de 
gedeputeerde van Onderwijs van Bonaire overkomen voor een vergadering 
van de VNG-beleidscommissie? En wat als er een week na deze vergadering 
een overleg met de minister van onderwijs op de agenda staat? Moet deze 
gedeputeerde dan weer op het vliegtuig stappen?

Een directe vertegenwoordiging van de Nederlandse Antillen en Aruba 
in de VNG zoals wij die kennen voor gemeenten, lijkt vanuit praktisch 
oogpunt moeilijk te realiseren. Maar misschien kunnen wij leren van de 
huidige structuren. Op dit moment worden de belangen van de Antillen 

en Aruba immers behartigd door 
de Gevolmachtigde Ministers van 
de Nederlandse Antillen en Aruba. 
Wellicht kunnen (delen van) deze 
instituties worden geïntegreerd in 
de VNG-organisatie. Voor Aruba zou 
dit een directe vertegenwoordiging 
in de VNG betekenen. De eilanden 
van de Antillen — Bonaire, Curaçao, 
Saba, St. Maarten en St. Eustatius 
— zouden echter gezamenlijk wor-

den vertegenwoordigd. Het is zeer de vraag of de eilanden zich met zo’n 
oplossing bij de VNG voldoende thuis zouden voelen. 

Zes nieuwe leden voor de VNG?

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de VNG, samen met Neder-
landse gemeenten, in staat is om de eilanden op tal van terreinen op een 
effectieve manier te ondersteunen. De gemeentelijke maat sluit immers 
goed aan op de maat van de eilanden. Bij deze ondersteuning kan niet 
worden volstaan met het dienstenpakket dat de VNG aanbiedt aan gemeen-
ten. De meerwaarde van de samenwerking zit vooral in de ‘van collega tot 
collega’-benadering en twinning van (platform)gemeenten met de eilan-
den. In deze benadering is voor de VNG naast dienstverlener ook een rol als 
organisator en kennismakelaar weggelegd. 

De samenwerking tussen de eilanden en de VNG heeft zich de afgelopen 
jaren niet gericht op volledige integratie van de eilanden in de VNG. Als 
hiervoor wordt gekozen, moet de positie van de eilanden worden veran-
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kerd in de verenigingsstructuur. Antilliaanse en Arubaanse gezaghebbers 
en gedeputeerden zouden samen met Nederlandse burgemeesters en 
wethouders de koers van de VNG in bestuur en adviescommissies moeten 
uitzetten. 

Dit vereist kostbaar maatwerk. Deze kosten kunnen noch door de eilan-
den, noch door de VNG en haar leden worden gedragen. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit onderkend en finan-
ciert op incidentele basis door de VNG ontwikkelde projecten. De uitkomst 
van de discussie over de staatkundige hervorming in het Koninkrijk is 
essentieel of een volledig VNG-lidmaatschap van (sommige) eilanden wen-
selijk is. Gezien de schaal en de geografische ligging van de Antillen en 
Aruba zal een ‘kop’ op het lidmaatschap nodig zijn. Deze ‘kop’ bestaat uit 
maatwerk in dienstverlening en verankering van de Nederlandse Antillen 
en Aruba in de verenigingsstructuur. 

De bijdrage is op persoonlijke titel geschreven en vertegenwoordigt geen officieel VNG-
standpunt

 Noten

1 De volgende gemeenten hebben zich 
aangesloten bij het platform: Alkmaar, 
Arnhem, Breda, Capelle aan den IJssel, 
Dordrecht, Den Haag, Den Helder, Gro-
ningen, Leeuwarden, Lelystad, Rotter-
dam, Schiedam, Tilburg, Vlaardingen, 
Vlissingen, Zoetermeer. 
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