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Samenvatting 
In de media heeft u kennis kunnen nemen van de discussie over de opzet en kosten van het 
VNG congres. In deze ledenbrief geven we graag een nadere toelichting over de opzet en kosten 
van het VNG-jubileumcongres op 5 en 6 juni a.s. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

In de media heeft u kennis kunnen nemen van de discussie over de opzet en kosten van het VNG 
congres. In deze ledenbrief geven we graag een nadere toelichting over de opzet en kosten van 
het VNG-jubileumcongres op 5 en 6 juni a.s. 

De kosten van het tweedaagse VNG-congres zijn dit jaar hetzelfde als vorig jaar met als 
uitzondering een inflatiecorrectie en een apart gespecificeerde jubileumbijdrage van € 27,50 om in 
de opzet van het congres bijzondere aandacht te kunnen besteden aan het 100-jarig bestaan van 
de VNG. Het congres kent dit jaar een uitgebreider programma dan voorgaande congressen en er 
is een aantal prominente sprekers die het verleden en de toekomst van het lokaal bestuur zullen 
belichten. Daarnaast wordt een groot aantal deelcongressen gehouden over actuele thema's. 
Voor het avondprogramma waarin o.a. de Golden Earring optreedt, wordt voor de deelnemers 
apart € 47,50 in rekening gebracht. Ook dit jaar maakt de modulaire opbouw van het congres het 
de deelnemers mogelijk om zelf de hoogte van de congreskosten te bepalen. Het deelnemen aan 
de algemene ledenvergadering op woensdagmiddag 6 juni is uiteraard gratis. De kosten voor de 
leden zijn ondermeer gedrukt dankzij sponsoring van onderdelen van het congres. 

Dit jaar bestaat de VNG 100 jaar. Vanwege de financieel-economische crisis en de bezuinigingen 
is besloten de viering van het jubileum sober te houden en alle activiteiten te concentreren rond 
het jaarlijkse VNG-congres. Het congres vervult sinds jaar en dag een belangrijke functie voor 
kennisuitwisseling en netwerken van collegeleden, raadsleden en gemeentesecretarissen. Wij 
organiseren geen eeuwfeest, maar geven het reguliere jaarcongres een feestelijk tintje. Het 
afgelopen jaar waren ruim 400 gemeenten vertegenwoordigd op het VNG-congres. 



Wij zijn ons er zeer van bewust dat er reden is om de kosten van het congres te beperken. 
Hoewel de algemene ledenvergadering in Ulft afgelopen jaar nog in een stemming heeft 
uitgesproken vast te willen houden aan de gebruikelijke opzet van het VNG-congres heeft het 
VNG-bestuur, gezien de moeilijke economische vooruitzichten, in de congresfolder aangekondigd 
vanaf volgend jaar de kosten verder terug te willen brengen. Wij zullen u daarbij uiteraard 
betrekken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben toegelicht welke overwegingen ten 
grondslag liggen aan de gemaakte keuzen rond het VNG-congres in het jubileumjaar en de jaren 
daarna en hopen u op 5 en 6 juni in Den Haag te mogen verwelkomen. 

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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