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Samenvatting 

Graag willen wij u middels deze ledenbrief informeren over de acties die naar aanleiding van het 

onderzoek “Kansen aan de grens” door de VNG worden ondernomen.  

 

De directie Europa van de VNG heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de rol van de VNG in de 

aanpak van de problematiek rond grensoverschrijdende samenwerking. Dit onderzoek, met 

daarin de belangrijkste aanbevelingen vindt u door te klikken op deze link. 

 

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft het bestuur ingestemd dat de directie 

Europa van de VNG acties onderneemt die zijn onder te verdelen over de drie kerntaken van de 

VNG: belangenbehartiging, dienstverlening en platform bieden.  

 

De VNG zal de achterban te organiseren en een platform te bieden om kennis te delen. 

Daarnaast zal de VNG het GROS-netwerk actief betrekken bij de belangenbehartiging. Deze brief 

is daarom tevens een oproep om aan te melden voor het te ontwikkelen GROS-netwerk.    

 

 

http://www.vng.nl/files/vng/20131128-kansen-aan-de-grens.pdf
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

In deze brief leggen wij u het onderzoek “Kansen aan de grens” voor, met daarin de belangrijkste 

aanbevelingen. De directie Europa heeft in 2013 een onderzoek gedaan naar 

grensoverschrijdende samenwerking, met als hoofdvraag: “Wat moet de rol van VNG zijn in de 

aanpak van de problematiek rond grensoverschrijdende samenwerking?”. Om deze vraag te 

beantwoorden zijn bestuurders en ambtenaren van 17 gemeenten geïnterviewd. De resultaten 

van het onderzoek vindt u in bijgevoegde publicatie en de interviews in de bijlage van de 

publicatie. 

 

De aanbevelingen uit het onderzoek “Kansen aan de grens”, om grensgemeenten een platform 

en dienstverlening te bieden en een coördinerende rol in de belangenbehartiging te gaan spelen, 

zijn overgenomen door het VNG bestuur. De directie Europa gaat een actieve rol spelen om 

gemeenten aan de grens te helpen om hun ambities waar te maken in grensoverschrijdende 

samenwerking. 

 

Grensoverschrijdende samenwerking 

Hoewel de aandacht en het budget groeit voor grensoverschrijdende samenwerking, zijn er nog 

altijd een aantal knelpunten waar grensgemeenten structureel tegenaan lopen. Met name de 

arbeidsmarkt (fiscaliteit en sociale zekerheid), onderwijs (diploma erkenning), veiligheid 

(hulpdiensten, politiesamenwerking), gezondheidszorg (patiëntmobiliteit), infrastructuur, culturele 

verschillen en bestuursstructuren zijn onderwerpen die aandacht vragen om 

grensoverschrijdende samenwerking makkelijker te maken en verder te ontwikkelen. 

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek is de directie Europa voornemens de 

achterban te organiseren in een gemeentelijk GROS-netwerk en een platform te bieden om 

kennis te delen. Deze brief is daarom tevens een oproep om aan te melden voor het te 

ontwikkelen GROS-netwerk.    
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 Om het platform vorm te geven zal er ten eerste is er een aanspreekpunt waar 
gemeenteambtenaren en bestuurders terecht kunnen met vragen met betrekking tot 
grensoverschrijdende samenwerking, het aanmelden van knelpunten en het voor het 
voetlicht brengen van goede voorbeelden. Dit aanspreekpunt is belegd bij Helen 
Schuurmans (helen.schuurmans@vng.nl) van de directie Europa.  
 

 De VNG zal het GROS-netwerk bedienen met onder meer een nieuwsbrief en 
verschillende bijeenkomsten, en het zal ondersteund worden door een groep op het 
digitale forum van de directie Europa:www.europanetwerk.nl. Leden kunnen hier 
informatie en ervaringen delen en de nieuwsbrief en andere dienstverleningsactiviteiten 
vinden. Er zullen ook verkenningen beschikbaar komen naar specifieke onderwerpen 
waar vanuit de gemeenten vraag naar is, zoals een studie naar best practices en naar de 
nut en noodzaak van de EGTS-constructie.  

 Daarnaast zal de VNG het GROS-netwerk actief betrekken bij de belangenbehartiging als 
het gaat om het op de agenda zetten en oplossen van de knelpunten in de nationale 
arena, als grensoverschrijdende samenwerking in Europa ter sprake komt, maar 
bijvoorbeeld ook bij meer inspraak INTERREG A programma’s. 

 

 Tot slot wordt er jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd voor grensgemeenten. Het 
netwerk kan elkaar hier fysiek ontmoeten en informatie uitwisselen. Het onderwerp van 
de bijeenkomst zal variëren en wordt jaarlijks uitgevraagd in het netwerk.  

 

GROS-netwerk 

Als u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van de VNG met betrekking tot 
grensoverschrijdende samenwerking kunt u zich aanmelden voor het gemeentelijke GROS-
netwerk. U kunt dan meedenken over de belangenbehartiging, zult informatie ontvangen over de 
ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking en er is de mogelijkheid 
om kennis uit te wisselen, en informatie en best practices met andere gemeenten te delen. 
 
U kunt zich aanmelden voor het netwerk bij het contactpersoon GROS van de directie Europa: 
Helen Schuurmans (helen.schuurmans@vng.nl). 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
J. Kriens 
Voorzitter directieraad 
  
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 


