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De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bestaat 100 jaar. Een uniek moment, niet alleen om 
kort stil te staan bij alles wat zij als vereniging en de gemeenten bereikt hebben maar vooral om 
vooruit te kijken naar de toekomst. Dit is het moment om als vereniging van alle gemeenten een 
sprong vooruit te maken en de vereniging te versterken. In deze ledenbrief blikken we vooruit. 

De VNG kiest de vlucht naar voren en gaat die aanpassingen doen waar de leden om vragen. 
Deze veranderingen betreffen: 

Meer focus aanbrengen in de onderwerpen waar de vereniging voor de leden mee aan de 
slag gaat. En op deze onderwerpen strategischer opereren. De leden bepalen hierbij de 
agenda van de VNG; dit is de lokale agenda. Daarnaast is er een Brusselse en Haagse 
agenda; 
De resultaten van de werkzaamheden van de VNG zullen zichtbaarder gemaakt worden; 
De vereniging gaat aan de slag door gemeentebestuurders, ambtenaren en externe 
deskundigen te vragen mee te werken aan te bereiken resultaten. 

Deze strategie moet de VNG fit maken voor de toekomst. 

Speciale aandacht voor raadsleden 
De VNG moet veel meer voor raadsleden gaan betekenen. Voor hen is minder duidelijk waarvoor 
zij bij de VNG kunnen aankloppen en wat zij mogen verwachten. Daarom wordt, samen met 
raadsleden, een raadsledenprogramma ontwikkeld. 

De ontwikkelingen volgen? 
Regelmatig treft u nieuwe updates aan op www.vng.nl, en u kunt ons ook tegen het lijf lopen op 
verschillende bijeenkomsten bij u in de buurt. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bestaat 100 jaar. Een uniek moment, niet alleen om 
kort stil te staan bij het verleden, maar vooral om vooruit te kijken naar de toekomst. Gemeenten 
zijn de Eerste Overheid die optimaal en efficiënt moeten opereren dichtbij de burger. Dit is dan 
ook het moment om als vereniging van alle gemeenten een sprong voorwaarts te maken en de 
vereniging te versterken bij het realiseren van die ambitie. 

Strategie voor de toekomst 
In 2011 heeft de VNG onderzoek gedaan onder haar leden. De veranderende samenleving vraagt 
veranderende gemeenten. Dit vraagt ook om een veranderende VNG. Naar aanleiding hiervan 
gaat de VNG die aanpassingen doen waar de leden om vragen. Deze betreffen: 

De leden bepalen de agenda van de VNG. Dit leidt tot meer focus in de onderwerpen 
waar de vereniging voor de leden mee aan slag gaat. En op deze onderwerpen zal de 
VNG strategischer opereren. 
De resultaten van de werkzaamheden van de VNG zullen zichtbaarder gemaakt worden; 
De vereniging gaat aan de slag door gemeentebestuurders, ambtenaren en externe 
deskundigen te vragen mee te werken aan te bereiken resultaten. 

Deze strategie moet de VNG fit maken voor de toekomst. 

Meer focus 
Krachtig opereren eist focus. De VNG gaat focus aanbrengen in de onderwerpen waar zij mee 
aan de slag gaan. Om succesvol de belangen van gemeenten te behartigen kiezen de leden een 
eigen agenda. Vanaf 2013 werkt de VNG met een lokale agenda met thema's waarop de VNG 
actief acteert en communiceert. Met u, maar vooral ook naar het Rijk, het parlement en anderen. 

Daarnaast komt er een Brusselse en Haagse agenda. Dit zijn de dossiers die de VNG voor u 
volgt en waarop de juiste momenten door de VNG geïntervenieerd wordt. De lokale agenda wordt 



samen met u opgesteld en bevat de, volgens u, meest urgente thema's voor de kracht en kwaliteit 
van het lokaal bestuur in Nederland. Alle burgemeesters en gemeentesecretarissen ontvangen 
hiervoor binnen een week een brief. Wilt u nu al reageren dan kunt u contact opnemen met 
Annemiek Wissink, via annemiek.wissink(g)vnq.nl. 

Tegelijkertijd willen we met u nadenken over belangrijke onderwerpen voor de langere termijn. 
We richten daarvoor een denktankfunctie in die ervoor gaat zorgen dat we nieuwe trends en 
ontwikkelingen in een vroeg stadium kunnen signaleren. 

Maak resultaten zichtbaar 
De lobby van de VNG moet zichtbaarder worden voor de leden. Focus alleen is niet voldoende, 
de resultaten moeten ook zichtbaar zijn. De VNG moet op het juiste moment en op de juiste plek 
zijn om de juiste boodschap af te geven. Om de zichtbaarheid te verbeteren zal de VNG haar 
communicatie kritisch onder de loep nemen en verbeteren door nieuwe middelen te ontwikkelen 
en meer te communiceren naar raadsleden, burgemeesters en wethouders. 

Samenwerken 
De Vereniging is groter dan de bestuurders die zitting hebben in bestuur en commissies en de 
medewerkers van het bureau. Om haar slagkracht te vergroten doet de VNG meer een beroep op 
de deskundigheid van gemeenten. Hiermee trekt de VNG kennis uit de dagelijkse praktijk naar 
binnen en versterken wij de relatie met de werkvloer. Bestuurders worden betrokken door het 
flexibiliseren van de bestuurlijke organisatie. Naast het beperkt aantal huidige commissieplaatsen 
kunnen projectcommissies ingesteld worden die meer bestuurders in staat stellen actief mee te 
werken. Denk aan de tijdelijke bestuurlijke commissie Jeugdzorg. Bovendien halen we de banden 
met de Provinciale Afdelingen aan en ontmoet u ons vaker in uw eigen gremia. 

Wij behartigen uw belangen in goede afstemming met andere gemeentegroepen, zoals de G4, 
G32, PMG en P10. Per onderwerp zullen we bepalen welke rol we voor onszelf zien en welke 
voor de andere gemeentegroepen. Hoe dan ook: de VNG is van alle gemeenten. 

Speciale aandacht voor raadsleden 
In de Strategie voor de toekomst zal speciaal aandacht worden besteed aan raadsleden. 
Burgemeesters, wethouders en de ambtenaren blijken de VNG goed te kennen, zij weten wat ze 
er aan hebben. Voor raadsleden is dit minder helder. De VNG is nog te onbekend terwijl zij toch 
veel voor raadsleden kan betekenen, vooral als het gaat om nieuwe taken voor gemeenten, 
nieuwe wet- en regelgeving en instrumenten. 

Uitvoeringskracht 
De uitdagingen die gemeenten zichzelf stellen en waar zij zich voor gesteld zien, vragen veel van 
gemeenten. De hogere eisen die aan gemeenten gesteld worden - door de eigen inwoners, maar 
ook door Den Haag - , vergen een kwaliteitsslag voor de uitvoering van taken. Drie jaar geleden is 
op de ALV hiervoor KING opgericht. Dit jaar wordt KING geëvalueerd en dit is de aanleiding om te 
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kijken naar het verbeteren van de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van haar taken. 
Deze evaluatie en het vervolg wordt geagendeerd op de ALV. De VNG ondersteunt alle 415 
gemeenten, met innovatie, door kennis te delen tussen alle delen van het land en door experts uit 
het land een platform te bieden. 

De ontwikkelingen volgen? 
Regelmatig treft u nieuwe updates aan op www.vng.nl, en wij zullen u bij u in de regio bezoeken. 
Wilt u zich aanmelden om deel te nemen aan de discussie dan kunt u zich aanmelden bij. 
monique.meertins@vnq.nl. Op de ALV van 6 juni wordt u bij gepraat over de ontwikkelingen. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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