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Dames en heren, 

Het is een genoegen te spreken op deze, inmiddels tot een mooie traditie uitgegroeide, 

nieuwjaarsbijeenkomst van VNG International. Prachtig om te zien hoe breed en veelzijdig het 

netwerk voor het internationale werk van de VNG is samengesteld.  

Voor wie benieuwd is wat de rode draad in mijn verhaal gaat worden, zal ik die meteen verklappen. 

De rode draad is: ‘We hebben elkaar nodig’. We hebben elkaar nodig, als bewoners van deze wereld; 

als overheden op mondiaal, nationaal en lokaal niveau; de internationale samenwerking heeft 

gemeenten nodig en gemeenten hebben internationale samenwerking nodig; VNG en VNG 

International hebben elkaar nodig; én VNG International en u hebben elkaar nodig. 

Dames en heren, 

Een grote opgave voor gemeenten, niet alleen in Nederland, niet alleen in Europa, maar zeker ook in 

Turkije, Libanon, Jordanië en in veel andere landen in de wereld, is de opvang van vluchtelingen. De 

sterk toegenomen vluchtelingenstromen maken extra zichtbaar hoe sterk de verwevenheden in de 

wereld zijn. Gebrek aan veiligheid, aan vrijheid, of aan rechtszekerheid op de ene plek leidt ertoe dat 

mensen die elders zoeken. En ons dus nodig hebben. Misschien voor opvang hier, misschien voor 

opvang in de regio van herkomst, misschien voor het creëren van nieuw perspectief in het eigen 

land. 

Nu ik toch gestart ben op het niveau van de wereldproblematiek ga ik er nog even op voort. Want in 

2015 werden twee belangrijke internationale topconferenties besloten met beloftevolle uitkomsten. 

De eerste was in september, toen de VN een nieuwe omvattende agenda vaststelde: de Sustainable 

Development Goals, ook wel de Global Goals, die tot 2030 voor alle landen in de wereld richting 

geven aan beleidsinspanningen met een internationale dimensie. Juist het gegeven dat het om 

universele doelen gaat, waar overal in de wereld door overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen 

en maatschappelijke organisaties, aan gewerkt moet worden, maakt dit meer dan ooit een 

gezamenlijke agenda. 

De tweede belangrijke internationale conferentie was de Klimaatconferentie in Parijs, waar opnieuw 

het uitgangspunt was: we houden de wereldwijde klimaatverandering alléén binnen de perken, als 

overal in de wereld, en met de inspanningen van iedereen, concrete maatregelen worden genomen. 

Ik vond het inspirerend om daar met honderden burgemeesters uit de hele wereld namens de VNG 

bij te mogen zijn.  
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Dit jaar zullen daar belangrijke internationale afspraken aan worden toegevoegd: dit voorjaar in 

Istanbul de World Humanitarian Summit over preventie van en herstel na rampen; en dit najaar in 

Quito Habitat III over de uitdagingen voor steden om inclusieve economische en sociale ontwikkeling 

te realiseren. Mooi, al deze ambitieuze internationale agenda’s. Maar die internationale doelen 

kunnen niet zonder gemeenten worden bereikt. Als VNG leveren we via onze koepelorganisatie UCLG 

dan ook een - bescheiden - bijdrage aan de totstandkoming en uitwerking van de internationale 

afspraken en agenda’s. En belangrijker nog: gemeenten werken er voortdurend aan. Dagelijks zijn 

gemeenten bezig samen met hun inwoners, met lokale organisaties en het bedrijfsleven, te werken 

aan de samenleving, aan een diverse samenleving, aan beperking van het energiegebruik en andere 

klimaatmaatregelen, aan duurzame handel en economische groei, en aan de opvang van 

vluchtelingen. 

De VNG heeft de afgelopen jaren met 165 Nederlandse gemeenten de Millennium Gemeenten 

Campagne uitgevoerd. Zo dadelijk hoort u welke gemeente de titel ‘Meest Inspirerende Global Goals 

Gemeente’ te beurt valt. Want de campagne gaat nu verder als 3GC: de Global Goals Gemeente 

Campagne. Ik weet dat VNG International er hard aan trekt om met alle 165 Millennium Gemeenten 

en liefst nog met andere gemeenten erbij, opnieuw mooie verbindingen te maken tussen ‘lokaal en 

mondiaal’. Mijn eigen gemeente Utrecht doet er van harte aan mee, en ik roep u op dat ook te doen. 

Ik heb hier een prachtige FSC verantwoorde houten koker, de ‘tijdcapsule’, waarmee VNG 

International graag naar uw gemeente komt om een vliegende start te maken met de Global Goals 

Gemeente Campagne. Wie er meer over wil weten: spreek de hier aanwezige medewerkers van VNG 

International aan, of loop even langs bij de informatietafel daar midden in de zaal. 

Dames en heren, internationale samenwerking heeft gemeenten nodig, zoals gemeenten omgekeerd 

ook internationale samenwerking nodig hebben. Een sterke lokale en regionale economie in Utrecht 

vereist immers innovatie, samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven, binnen de eigen 

gemeente en provincie, maar ook in het buitenland. De vooruitgang in de afstemming tussen de 

Rijksoverheid en de decentrale overheden in de Dutch Trade and Investment Board is daarbij zeer 

behulpzaam. 

Internationale samenwerking is voor gemeenten ook nodig om van elkaar te leren. Op al die 

terreinen die ik al noemde. Maar zeker ook op een cruciaal vraagstuk van onze gemeenschappelijke 

VNG gemeente-agenda: de versterking en vernieuwing van de lokale democratie in Nederland. Op 

veel terreinen kunnen anderen leren van ons, en op veel andere terreinen kunnen wij leren van 

elders.  

Als het over capaciteitsversterking van lokale overheden in ontwikkelingslanden gaat, is 2016 óók het 

jaar waarin een nieuw LGCP-programma gerealiseerd moet worden. Hét programma waarmee 

Nederlandse gemeenten kennis en ervaringen delen met hun buitenlandse counterparts. Dit voorjaar 

hoop ik in een bestuurlijk overleg met minister Ploumen afspraken te kunnen maken over een nieuw 

programma waarbinnen expertise van Nederlandse gemeenten, maar ook van waterschappen en 

provincies, aangewend kan worden om stabiliteit en ontwikkeling in andere landen te bevorderen. 

Rijk en gemeenten hebben elkaar nodig.  

De VNG en VNG International hebben elkaar ook nodig. Om de verbinding lokaal en mondiaal te 

kunnen maken, of het nu gaat om de internationale agenda’s of over het leren van gemeenten 

elders. Jantine Kriens schreef er in VNG Magazine vlak voor de Kerst een mooie column over. Ik ben 
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dan ook blij met de stappen die in dit opzicht in dit huis gezet zijn, en moedig iedereen aan daar goed 

mee door te gaan. 

Tot slot: VNG International en u hebben elkaar nodig. Ik herken me sterk in de visie en de benadering 

van VNG International: waardengedreven, maar tegelijkertijd heel hands-on en praktisch. Niet op 

winst gericht, maar wel op een zakelijke, bedrijfseconomisch verantwoorde manier. Ik bewonder de 

energie en het doorzettingsvermogen waarmee dat team in de loop der jaren een stevige organisatie 

heeft opgebouwd, geworteld in het Nederlands lokaal bestuur, en daarmee met een duidelijke eigen 

signatuur tussen vele andere organisaties die zich met internationale samenwerking bezig houden. 

We mogen er trots op zijn dat ook internationale donoren zoals de EU en de Wereldbank VNG 

International hebben ontdekt als een partner om doelen te realiseren op het gebied van effectief en 

democratisch lokaal bestuur.  

En zoals Peter Knip al zei dat alles kan VNG International alleen maar doen dankzij u! Ik dank u allen 

dan ook zeer hartelijk voor die samenwerking en ik wens u er ook in 2016 weer veel inspiratie en 

succes bij! 


