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Samenvatting 

In deze VNG-Agenda 2017 is verwoord wat we als gemeenten in 2017 in VNG-verband willen 

oppakken. Deze Agenda 2017 is vanuit de maatschappelijke opgaven tot stand gekomen op 

basis van lopende activiteiten, input van de VNG-commissies en van eerder gemaakte afspraken 

tijdens de ALV in juni.  

 

Drie hoofdthema’s staan in deze Agenda centraal:  

 Vertrouwen in en kwaliteit van de lokale democratie en het lokale bestuur. 

 Maatschappelijke integratie en participatie. 

 Leefbare en veilige omgeving.  

 

De VNG Agenda 2017 wordt ter bespreking aan u voorgelegd.  
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Gemeenten zijn aan zet voor tal van maatschappelijke opgaven. Steeds meer vraagstukken 

kunnen alleen dichtbij inwoners, met maatwerk worden opgepakt. Dat is wat we inwoners willen 

bieden. Om maatschappelijke problemen op maat aan te pakken en op te lossen, dient wel een 

aantal randvoorwaarden te worden ingevuld, zoals experimenteerruimte, goede interbestuurlijke 

verhoudingen en het omarmen van het uitgangspunt maatwerk en differentiatie. Dit is wat ons 

betreft ook het belangrijkste agendapunt voor de formatiebesprekingen na de verkiezingen van 15 

maart 2017.  

 

Dé opgave die over alle opgaven heen ligt is het versterken en vitaliseren van de lokale 

democratie en het lokale bestuur. Ontwikkelingen in de samenleving en maatschappelijke 

vraagstukken vragen om een nieuwe balans tussen de overheid en de sterk veranderende 

samenleving. Een sterke lokale overheid, die lokale democratie een nieuwe impuls weet te geven 

en denkt en handelt vanuit de samenleving hoort daarbij. Net als excellente uitvoering van de 

dienstverlening naar inwoners en bedrijven.  

 

Om een sterke lokale overheid te zijn, treden we op steeds meer terreinen gezamenlijk op. In dit 

document laten we zien wat we doen aan maatschappelijke opgaven. We geven  een impuls aan 

de vitalisering van de lokale democratie en van het lokale bestuur. En  organiseren dat wat samen 

beter kan: van bouwstenen voor goede dienstverlening tot een gemeenschappelijke 

infrastructuur, van collectieve inkoop van bijvoorbeeld telefonie tot nieuwe manieren van 

communiceren met inwoners.  

 

 

 

 

 



 

In deze VNG-Agenda 2017 is verwoord wat we als gemeenten in 2017 in VNG-verband willen 

oppakken. Deze Agenda 2017 is vanuit de maatschappelijke opgaven tot stand gekomen op 

basis van lopende activiteiten, input van de VNG-commissies en van eerder gemaakte afspraken 

tijdens de ALV in juni.  

 

Drie hoofdthema’s staan in deze Agenda centraal:  

 Vertrouwen in en kwaliteit van de lokale democratie en het lokale bestuur. 

 Maatschappelijke integratie en participatie. 

 Leefbare en veilige omgeving.  

 

Onder de drie hoofdthema’s vallen acht maatschappelijke opgaven. Bij ieder maatschappelijk 

thema hebben we strategische doelen en relevante standpunten geformuleerd. Onze inzet voor 

de kabinetsformatie is overigens weergegeven in een afzonderlijk pamflet. De VNG-Agenda 2017 

is een verenigingsagenda, van, voor en door gemeenten. Deze wordt vertaald naar concrete 

werkplannen waarmee de commissies en het VNG-bureau mee aan de slag gaan. Het kan wel 

noodzakelijk of opportuun zijn om deze agenda te herijken op basis van de thema’s waarop het 

nieuwe kabinet de focus zal leggen.  

 

De maatschappelijke opgaven die de VNG-agenda bepalen zijn:  

1. lokale democratie en het lokale bestuur;  

2. maatschappelijke integratie en participatie;  

3. arbeidsmarkt door het stimuleren van economie en innovatie; 

4. kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving;  

5. openbare orde en veiligheid; 

6. informatiehuishouding van gemeenten en het borgen van de privacy;  

7. professionalisering van de gemeentelijke werkorganisatie;  

8. financiële positie van gemeenten. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten,  

 

Mr. J.H.C. van Zanen, 

voorzitter 

 

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

 

http://www.vng.nl/

