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Samenvatting 

Op 23 maart 2011 organiseert de VNG samen met de gemeente Boekei de VNG bijeenkomst 

kleine gemeenten. De bijeenkomst is een vervolg op eerdere bijeenkomsten met kleine 

gemeenten. Vanuit de VNG zijn vanuit het bestuur Annemarie Jorritsma en Luzette Wagenaar 

aanwezig evenals de volledige directieraad. 

De bijeenkomst gaat over de opgaven waar de gemeenten en VNG voor staan en hoe zij daarmee 

om kunnen gaan. Onderwerpen die verder aan bod komen zijn het bestuursakkoord, de grote 

decentralisaties en hoe kleine gemeenten daar mee om gaan. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Op 23 maart 2011 organiseert de VNG samen met de gemeente Boekei de VNG bijeenkomst 
kleine gemeenten. De bijeenkomst is een vervolg op eerdere bijeenkomsten met kleine 
gemeenten. Vanuit de VNG zijn vanuit het bestuur Annemarie Jorritsma en Luzette Wagenaar 
aanwezig evenals de volledige directieraad. 

De bijeenkomst gaat over de opgaven waar de gemeenten en VNG voor staan en hoe zij daarmee 
om kunnen gaan. Onderwerpen die verder aan bod komen zijn het bestuursakkoord, de grote 
decentralisaties en hoe kleine gemeenten daar mee om gaan. 

Na inleidingen van Pierre Bos, burgemeester van Boekei en Annemarie Jorritsma, voorzitter van 
de VNG wordt in kleine groepen verder gesproken. De avond wordt afgesloten met een plenaire 
terugkoppeling en discussie onder leiding van Ralph Pans, directievoorzitter van de VNG. 

De bijeenkomst vindt plaats in het Gemeenschapshuis Nia Domo in Boekei. Voorafgaand aan de 
bijeenkomst vindt om 15:45 uur een rondleiding plaats door het Zorgpark Sint Petrus. Centraal 
staat daarbij welzijnsbevordering door ontmoeting, de kernwaarde van zorgcentrum St. Petrus. St. 
Petrus is een multifunctioneel centrum waar zorg, dienst en welzijn voor meerde doelgroepen 
(kinderen, jong en oud) met elkaar gecombineerd wordt. 

Graag nodig ik u uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen. De bijeenkomst richt zich op 
raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers van kleinere 
gemeenten. 



De bijeenkomst is van 17:00 tot 20.30 uur en is gratis toegankelijk. U kunt zich aanmelden via het 
bestuursbureau van de VNG op 070 373 8770 of via bestuursbureau@vng.nl. Geeft u daarbij ook 
aan of u deel wilt nemen aan de rondleiding voorafgaand aan de bijeenkomst. Het programma is 
als bijlage toegevoegd. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

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

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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VI\IG 
Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 

Programma VNG Bijeenkomst kleine gemeenten 

Woensdag 23 maart 2011 
Gemeenschapshuis Nia Domo 
Sint Agathaplein 6, 5427AB, Boekei 

15.45-17.00 

17.00-17.15 

17:15-17:30 

17:30-18:45 

18:45-19:30 

19:30-20:30 

20:30 

Voorprogramma: Welzijnsbevordering door ontmoeting 
Rondleiding door Zorgpark Sint Petrus, een zorgpark in het centrum van 
Boekei. Het is een multifunctioneel centrum waar zorg, dienst en welzijn voor 
meerde doelgroepen (kinderen, jong en oud) met elkaar worden 
gecombineerd. 

Welkomstwoord en opening door Pierre Bos, burgemeester van Boekei 

Inleiding door Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VNG 

Interactieve discussie in werkgroepen 
Deelsessies bieden de gelegenheid om met elkaar en de verteqenwoordiaers 
van de VNG te spreken. 

Pauze met een eenvoudige maaltijd 

Plenaire discussie onder leiding van Ralph Pans, voorzitter Directieraad 
VNG over bevindingen, conclusies en debat met de zaal 

Einde en Borrel 


