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Samenvatting

Tijdens de ALV van juni 2016 is gevraagd op basis van recent verschenen rapporten over de
staat van de lokale democratie een ontwikkelprogramma lokale democratie op te stellen. Naar
aanleiding hiervan heeft de werkgroep Democratie en Bestuur (samengesteld uit de VNGcommissies Bestuur en Veiligheid en Raadsleden en Griffiers, onder voorzitterschap van Koos
Janssen, burgemeester van Zeist) bijgaande Ontwikkelagenda opgesteld.
De Ontwikkelagenda kent drie onderdelen:
-

een oproep ‘Lokale democratie: actie op maat’
de Ontwikkelagenda Lokale Democratie 2017-2022

-

de verantwoording

De oproep wordt tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op 30 november
ter besluitvorming ingebracht, de overige twee onderdelen zijn ter kennisname.
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Geacht college en gemeenteraad,
Tijdens de ALV van juni 2016 is gevraagd op basis van recent verschenen rapporten over de
staat van de lokale democratie een ontwikkelprogramma lokale democratie op te stellen. Naar
aanleiding hiervan heeft de werkgroep Democratie en Bestuur (samengesteld uit de VNGcommissies Bestuur en Veiligheid en Raadsleden en Griffiers, onder voorzitterschap van Koos
Janssen, burgemeester van Zeist) bijgaande Ontwikkelagenda opgesteld.
De Ontwikkelagenda kent drie onderdelen:
- een oproep ‘Lokale democratie: actie op maat’
-

de Ontwikkelagenda Lokale Democratie 2017-2022

-

de verantwoording

De oproep wordt tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op 30 november
ter besluitvorming ingebracht, de overige twee onderdelen zijn ter kennisname.
Inhoudelijke samenvatting
In de oproep wordt uitgesproken dat gemeenten nog meer dan nu te werk moeten gaan vanuit het
perspectief van de samenleving en daadwerkelijk dienend moeten zijn aan datgene wat inwoners
van hen verwachten. Er moet meer dan nu een democratisch samenspel zijn tussen samenleving
en lokaal bestuur om erachter te komen wat er leeft, ook bij diegenen die zich nu niet betrokken
voelen bij de lokale overheid (omdat ze niet stemmen tijdens gemeenteraadsverkiezingen en/of
niet deelnemen aan participatieve democratische processen).
Dat heeft gevolgen voor de manier waarop het interne samenspel tussen gemeentelijke spelers
wordt vormgegeven en de manier waarop gemeenten te werk gaan in samenwerkingsverbanden
met andere overheden en/of maatschappelijke partners.

Gemeentelijke werkprocessen zijn in de visie van de Ontwikkelagenda dan ook afgeleiden van de
lokale samenleving en de dynamiek en verwachtingspatronen die daar aanwezig zijn. Dit maakt
dat er mogelijk meer variëteit zal ontstaan in die werkprocessen. Gemeenten moeten de ruimte
nemen voor die variëteit en indien nodig extra ruimte hiervoor krijgen van het Rijk.
De ontwikkelagenda beschrijft hoe gemeenten hiermee de komende jaren aan de slag kunnen
gaan en welke rol VNG hierin heeft. De VNG richt zich in het kader van deze ontwikkelagenda
onder meer op haar rol als kennismakelaar rond het samenspel tussen samenleving en lokaal
bestuur, de gemeentelijke organisatie en de werkwijzen van gemeenten in maatschappelijke en
regionale samenwerkingsverbanden. Daarbij behartigt VNG de belangen van de gemeenten om
nog meer dan nu aan te sluiten bij datgene wat leeft in de samenleving.
De verantwoording beschrijft welke inhoudelijke keuzes de werkgroep Democratie en Bestuur
heeft gemaakt om tot de Ontwikkelagenda te komen. Deze keuzes zijn gemaakt op basis van de
aanbevelingen die worden gedaan in de verschillende rapporten en de ervaringen en expertise
die werkgroepleden zelf ondervinden in hun werk als raadslid, griffier, wethouder, burgemeester
of gemeentesecretaris.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter

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