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Samenvatting

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni 2012 heeft u onderstaande uitdagingen van
gemeenten benoemd als de VNG Agenda:


De drie decentralisaties in het sociaal domein realiseren vanuit burgerperspectief.



Financieel gezond blijven/worden in tijden van bezuinigingen en afwaardering van
gronden.



Tot stand brengen - en nadenken over - de beste vormen van samenwerking.



De doorstroom op de woningmarkt een impuls geven.

Wij bieden u in bijgevoegde brochure “Samen voor een krachtige uitvoering”, een terugblik aan op
de resultaten die wij samen met u hebben behaald. Tegelijkertijd blikken wij vooruit op wat we nog
gaan doen.
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Geacht college en gemeenteraad,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni 2012 heeft u een aantal uitdagingen genoemd als
belangrijke thema’s voor gemeenten. De VNG levert hieraan in 2013 via de VNG Agenda extra
inspanningen in de dienstverlening, belangenbehartiging en de platformfunctie.
Het gaat om:


De decentralisaties in het sociaal domein realiseren vanuit burgerperspectief.



Financieel gezond blijven/worden in tijden van bezuinigingen en afwaardering van
gronden.
Tot stand brengen - en nadenken over - de beste vormen van samenwerking.
De doorstroom op de woningmarkt een impuls geven.




Wij bieden u in bijgevoegde brochure “Samen voor een krachtige uitvoering”, een terugblik aan op
de resultaten die wij samen met u op de VNG Agenda hebben behaald. Tegelijkertijd leest u wat
we nog gaan doen om u te ondersteunen deze uitdagingen tot een succes te maken. Uw kennis
en ervaring worden daarbij optimaal benut, zodat we gezamenlijk de kracht van de uitvoering een
stevige impuls kunnen geven!
In 2014 staan dezelfde thema’s van de VNG Agenda centraal als in 2013. Vanuit de
uitvoeringspraktijk geven we vorm aan de netwerkfunctie, de belangenbehartiging en de

dienstverlening. Samen met u, op basis van uw ideeën, inbreng en vraag naar ondersteuning én
met een heldere verantwoording over werkzaamheden en behaalde resultaten.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink
Voorzitter

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