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Beste mensen, 

  

Graag heet ik alle nieuwe commissieleden en nieuwe bestuursleden van de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten van harte welkom. 

 En natuurlijk ook een warm ‘welkom terug’ voor de leden die hun termijn verlengen. 

  

Vanochtend is het spits al afgebeten en hebben de commissies vergaderd.  

Ik hoop dat het u is meegevallen.  

Ik hoop dat u met vertrouwen uw termijn bent gestart.  

Want met elkaar gaan wij de komende vier jaar aan de slag met de taken van onze vereniging. 

  

Een paar weken geleden was ik in Málaga om te overleggen over de Vuelta a España, de Spaanse 

wielerwedstrijd, die in 2020 mogelijk gaat starten in Utrecht.  

Het plan is om de eerste etappe te rijden in Utrecht.  

Op de tweede dag zou het peloton dan kunnen beginnen in Den Bosch, om de derde dag, na een 

etappe in Breda, ons land weer te verlaten en op weg te gaan naar Spanje. 

  

Bij het organiseren van zo’n internationale wielerkoers komt heel wat kijken.  

Niet alleen moeten gemeenten, provincies en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

bereid zijn fors te investeren.  

Ook moeten zij uitvoerig met de organisatie van de Vuelta om de tafel om de haalbaarheid te 

onderzoeken.  

Zijn de wegen en routes geschikt?  

Voldoen we aan de veiligheidseisen?  

Is er voldoende draagvlak bij bewoners en bedrijven? 

  

Dat betekent veelvuldig en interbestuurlijk overleg, over de grenzen heen. 

 Als het lukt om zo’n groot sportevenement van de grond te krijgen, profiteert iedereen daarvan.  

Het is dus in het belang van alle betrokken partijen dat zij een stevig netwerk vormen. 

  

U raadt het al: ik vertel u dit niet om op te scheppen over mijn eigen wielercarrière.  

Ik vertel u dit omdat er een parallel te trekken is met ons werk binnen de VNG. 

  

Vorig jaar voerde de commissie Wim Deetman op verzoek van de VNG een evaluatie uit naar de 

governance van onze vereniging. 



Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de netwerkfunctie van de VNG op de achtergrond is geraakt. 

De communicatie tussen gemeenten onderling behoeft verbetering. 

Maar ook het contact met en de gelijkwaardigheid ten opzichte van andere overheden vraagt om een 

nieuwe impuls. 

  

Het advies van de commissie Deetman luidde dan ook: investeer in communicatie en wederkerigheid 

en onderhoud goede, gelijkwaardige relaties met de rijksoverheid, de provincies en de 

waterschappen.  

Een belangrijke aanbeveling, waar we absoluut mee aan de slag gaan.  

Want juist de netwerkfunctie maakt ons als vereniging onderscheidend.  

Namens onze achterban pakken we samen met het Rijk, de provincies en de waterschappen een 

aantal maatschappelijke opgaven aan. 

  

Maar wat betekent dat dan, om anno 2018 een netwerkorganisatie te zijn?  

Ook hier kunnen we de vergelijking maken met een wielerwedstrijd.  

Een koers kan alleen gewonnen worden door een topsporter met een ijzersterke ploeg.  

In een ploeg doe je je voordeel met elkaars kwaliteiten.  

Je wisselt ervaringen uit om de ander verder te helpen. Maar je deelt ook het plezier van je vak, zodat 

je je herinnert waar je het ook alweer voor doet. 

  

Je zou de VNG kunnen vergelijken met zo’n sportploeg.  

We zijn een netwerkverband van lokale overheden.  

Dat zijn we al meer dan honderd jaar. Destijds werd de vereniging opgericht omdat gemeenten met 

elkaar wilden samenwerken.  

Omdat gemeenten met elkaar een team wilden zijn in onderhandelingen met hogere overheden.  

En omdat het gezamenlijk inkopen van kantoorartikelen en steenkool lucratiever bleek dan wanneer 

elke gemeente dat afzonderlijk deed… 

  

Door ons te verenigen, hielpen én helpen we elkaar met uitdagingen die voor ons allemaal gelden. 

Voor een deel zijn dat nog steeds dezelfde uitdagingen als toen. 

Hoe verdelen we de verantwoordelijkheid tussen de overheden?  

Hoe zorgen we voor participatie van onze achterban?  

En hoe maken we de transitie naar het digitale en post-fossiele tijdperk? 

  

Beste mensen, ter afsluiting ga ik nog een keer terug naar de wielerkoers.  

In de geschiedenis van de Vuelta blijkt dat de uiteindelijke tijdverschillen tussen de renners maar heel 

klein zijn.  

Maar liefst twintig keer was het verschil tussen de nummers een en twee minder dan een minuut. 

  

En ook daarin lijkt de VNG veel op een wielerkoers.  

De verschillen tussen bestuurders zijn minimaal.  

Of ze nu van een grote of van een kleine gemeente komen, of ze nu een landelijke of een lokale partij 

vertegenwoordigen: we hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen.  

We willen allemaal het beste resultaat behalen voor onze inwoners. 

  

Ik ben ervan overtuigd dat dát met deze ploeg nieuwe bestuurders gaat lukken.  

Ik wens u veel succes, maar vooral veel plezier in uw werk voor onze vereniging. 


