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Wat verbindt gemeenten in de vervulling van hun belangrijke rol in de komende jaren? Wat zijn de 

dilemma’s waarvoor gemeentebesturen de komende tijd gesteld worden? Hoe gaan we de grote 

en nieuwe taken die naar gemeenten toekomen oppakken? Wat doen we individueel, wat 

gezamenlijk? En wat is er voor nodig om onze maatschappelijke meerwaarde te vergroten? Over 

deze vragen wil het bestuur van de VNG de komende maanden met de leden in gesprek. Met de 

uitkomsten van deze gesprekken willen we een verenigingsvisie opstellen die de leden verbindt, 

de agenda voor de komende jaren bepaalt en richting geeft aan het werk van het VNG-bureau en 

de daaraan gelieerde instellingen. 

  

Een gezamenlijke visie en agenda moet je in gezamenlijkheid opstellen. Daarom hebben we er 

voor gekozen u geen conceptvisie voor te leggen maar als opmaat voor de discussie 

onderwerpen aan te dragen die belangrijk zijn bij het opstellen daarvan. Die onderwerpen hebben 

we beschreven in de notitie ‘Gemeenten op weg naar 2020’. 

  

Als leden van de vereniging van Nederlandse gemeenten zijn we allen verbonden door onze 

betrokkenheid bij het publieke domein. Dat doen we vanuit de overtuiging dat ons werk er toe 

doet. Het gaat ergens over en wij staan ergens voor. Die bezieling en overtuiging willen we ook 

terug laten komen in onze gezamenlijke verenigingsstrategie.  

 

Wij hopen dat de kansen en uitdagingen die op ons bord liggen u ook inspireren uw bijdrage te 

leveren aan de gesprekken die we gaan voeren over de verenigingsstrategie. En wellicht ook 

andere onderwerpen aan te dragen die nog niet zijn benoemd. Zodat wij in juni 2015 op de 

Algemene ledenvergadering te Apeldoorn een visie kunnen vaststellen waar we de komende 

jaren mee verder kunnen. Een visie die duidelijk laat zien wat we als collectief van gemeenten 

willen bereiken en waar we gezamenlijk voor staan. 
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Wij stellen u voor om in de stemmen met de geformuleerde uitgangspunten en het geschetste 

proces in de bijgaande notitie. Aansluitend zullen wij u tijdig informeren over onze verschillende 

activiteiten en rekenen op uw inbreng. 

 

Hoogachtend, 

 
 
 
A. Jorritsma-Lebbink 
voorzitter 
 

 

 

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


