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Samenvatting

Graag ontvangen wij uw suggesties voor de invulling van de VN G Agenda voor 2014. Op basis
van uw inbreng wil de VN G zich ook volgend jaar focussen op een beperkt aantal thema's dat bij
u het sterkst leeft. Het gaat ons daarbij met name om voor gemeenten ingrijpende vraagstukken,
waarop sprake is van een omslag die leidt tot veranderingen in de werkwijze en de rol van
gemeenten. Een omslag die ook van de VN G extra inspanningen vraagt in de dienstverlening en
belangenbehartiging ten behoeve van de leden.
Wij nodigen u van harte uit om suggesties aan te dragen voor de VN G Agenda 2014.
Zowel reacties van individuele lokale vertegenwoordigers als gezamenlijke reacties van raden en
colleges, provinciale afdelingen en andere gremia waarin gemeenten zijn vertegenwoordigd zijn
zeer welkom.

Met het oog op de voorbereiding van de ledenpeiling in de A L V van 5 juni a.s. ontvangen wij uw
suggesties graag uiterlijk vrijdag 17 mei a.s. op het adres: bestuursbureau@.vna.nl
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Geacht college en gemeenteraad,
I Graag ontvangen wij uw suggesties voor de invulling van de V N G Agenda voor 2014. Op basis
van uw inbreng wil de V N G zich ook volgend jaar focussen op een beperkt aantal thema's dat bij
-

u het sterkst leeft. Daarbij willen wij de volgende vragen aan u voorleggen:
Welke van de zes thema's uit de V N G Agenda van vorig jaar zijn naar uw oordeel nog
steeds actueel? (dat waren: de drie decentralisaties - wonen - slim samenwerken financiële agenda)
Welke nieuwe thema's dienen zich aan voor volgend jaar?
Wat verwacht u van de V N G bij de aanpak van deze thema's?
Het gaat ons daarbij met name om voor gemeenten ingrijpende vraagstukken, waarop sprake is
van een omslag die leidt tot veranderingen in de werkwijze en de rol van gemeenten. Een omslag
die ook van de V N G extra inspanningen vraagt in de dienstverlening en belangenbehartiging ten
behoeve van de leden.
Wij nodigen u van harte uit om suggesties aan te dragen voor de V N G Agenda 2014.
Zowel reacties van individuele lokale vertegenwoordigers als gezamenlijke reacties van raden en
colleges, provinciale afdelingen en andere gremia waarin gemeenten zijn vertegenwoordigd zijn
zeer welkom.

Met het oog op de voorbereiding van de ledenpeiling in de A L V van 5 juni a.s. ontvangen wij uw
suggesties graag uiterlijk vrijdag 17 mei a.s. op het adres: bestuursbureau@vng.nl
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Een V N G Agenda door en voor de leden
Naar een nieuwe sterker ledengerichte aanpak
Vorig jaar is gekozen voor een nieuwe aanpak om u de belangrijkste thema's voor de V N G
Agenda te laten bepalen. Na een inventarisatie van uw wensen in het voorjaar, heeft u in een
rechtstreekse ledenpeiling in de ALV van 6 juni 2 0 1 2 de zes thema's voor de V N G Agenda van
2 0 1 3 gekozen. Vervolgens heeft u in de Buitengewone ALV van 1 2 oktober 2 0 1 2 de aanpak van
deze thema's vastgesteld.
Daarmee is gekozen voor een aanpak waarbij de V N G zich focust op een beperkt aantal thema's
dat bij de leden het sterkst leeft, de leden zelf bepalen welke thema's op de V N G Agenda komen
en de V N G hier vervolgens krachtig en zichtbaar mee aan de slag gaat. Met de oprichting van
een specifiek programmabureau binnen de organisatie, is de V N G nog beter in staat om flexibel
in te spelen op de ambities van gemeenten.
De totstandkoming van de V N G Agenda is nadrukkelijk een interactief en continu proces, waarbij
wij u regelmatig om inbreng zullen vragen en informeren over de voortgang. In de loop van dit jaar
zijn belangrijke stappen gezet op de verschillende thema's. En dat niet alleen op de zeer in het
oogspringende ontwikkelingen rond de drie decentralisaties. Zo werd in de V N G bestuurdersdag
van 1 8 maart jl. ook het rapport over de toekomst van de woningcorporaties van de commissie
onder leiding van Sybilla Dekker gepresenteerd.
De eerste VNG Bestuurdersdag
De zes thema's op de V N G Agenda 2 0 1 3 stonden ook centraal in de eerste "VNG bestuurdersdag"
op 1 8 maart jl. in Lelystad, waarbij meer dan 5 0 0 burgemeesters, wethouders, raadsleden,
secretarissen en griffiers aanwezig waren. Het eerste deel van de dag stond in het teken van de
gedachtewisseling met de bewindspersonen Plasterk, Blok en Van Rijn. Daarna werd onderling
plenair en aan tafels doorgesproken over de uitdagingen voor de gemeenten op deze thema's.
Het is de bedoeling om in de toekomst tweemaal per jaar een V N G bestuurdersdag te houden.
Deze dag biedt u een extra mogelijkheid om met elkaar van gedachte te wisselen over actuele
vraagstukken en om uw boodschap mee te geven aan de V N G .
Besluitvorming over de V N G Agenda 2 0 1 4
Ook dit jaar zullen wij op basis van uw inbreng een ledenpeiling in de ALV van 5 juni a.s.
voorbereiden. Naast uw suggesties in antwoord op de vragen in deze ledenbrief, baseren wij ons
daarbij ook op uw inbreng in de vele dagelijkse contacten met het bestuur, de commissies en het
bureau van de V N G .
Wij zullen u in deze ledenpeiling een lijst van thema's voorleggen waaruit u de naar uw oordeel
vijf belangrijkste thema's kunt selecteren. In een Buitengewone ALV in het najaar zullen wij
vervolgens een voorstel doen voor de aanpak van de belangrijkste thema's.
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Wij rekenen opnieuw op uw bereidheid om mee te denken over de uitdagingen voor de
gemeenten in het komende jaar en de betekenis daarvan voorde belangenbehartiging en
dienstverlening van de V N G voor haar leden.

Wij zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw suggesties.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

drs. C.J.G.M. de Vet
Waarnemend voorzitter directieraad

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