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Samenvatting 

 

Op 15 februari heeft u een ledenbrief ontvangen, waarin u geïnformeerd bent over het 

Interbestuurlijk Programma: de startafspraken tussen het kabinet, gemeenten, provincies en 

waterschappen. Daarmee is de aanzet gegeven voor de nadere uitwerking van de 

maatschappelijke opgaven. 

 

In deze ledenbrief leest u hoe uw gemeente kan bijdragen aan nadere invulling van de ambities. 

Daarnaast leest u ook hoe nieuwe bestuurders na de verkiezingen betrokken worden in dit proces. 

 

Deze betrokkenheid begint op donderdag 5 april met de startdag Interbestuurlijk Programma voor 

gemeenten. Daarvoor nodigen wij u uit om een ambtelijke vertegenwoordiger af te vaardigen. 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

16 maart 2018 

Ons kenmerk 

COS/U201800195 

Lbr. 18/009 

Telefoon 

070-3738393 

Bijlage(n) 

- 

 

  

   

Onderwerp 

Samenwerken aan de grote maatschappelijke opgaven (IBP) 

  

 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180215_ledenbrief_stand-van-zaken-interbestuurlijk-programma.pdf
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Op 15 februari heeft u een ledenbrief ontvangen, waarin u geïnformeerd bent over het 

Interbestuurlijk Programma: de startafspraken tussen het kabinet, gemeenten, provincies en 

waterschappen. Dit Interbestuurlijk Programma (IBP) is opgezet omdat VNG, Rijk, IPO en UvW 

ervan doordrongen zijn dat de grote maatschappelijke opgaven waarvoor Nederland staat, een 

samenwerking vragen op basis van gezamenlijkheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Omdat 

de opgaven vaak op meer werkterreinen liggen, is het alleen met een dergelijke samenwerking 

mogelijk om efficiënt te werken en effectieve resultaten te behalen. 

De startafspraken vormen de basis voor die vernieuwende samenwerking. Enkele belangrijke 

uitgangspunten zijn:  

• De prioriteit ligt bij urgente opgaven met wederzijdse afhankelijkheid  

• Het IBPsluit aan op, ondersteunt en activeert bestaande structuren en trekkers  

• We werken op basis van gelijkwaardig partnerschap. 

 

Als vervolg op de startnotitie worden de opgaven in de komende fase, tot aan de zomer, verder 

uitgewerkt. Vanuit die ambitie is het logisch dat gemeenten nu hun lokale kennis, lokale praktijk en 

lokale wensen in beeld brengen. De meeste gemeenten zijn al met een of meer opgaven aan de 

slag. Er bestaat daarin een grote diversiteit in aanpak, keuzes en voortgang. Kortom, er is al veel 

kennis en ervaring over mogelijke knelpunten, wat nodig is en wat goed werkt.  

Daarom organiseert de VNG op donderdag 5 april de startdag Interbestuurlijk Programma voor 

gemeenten. Om uw lokale expertise op te halen en te bespreken. 

  

Aan de leden 

 

  Datum 

16 maart 2018 

Ons kenmerk 

COS/U201800195 

Lbr. 18/009 

Telefoon 

070-3738393 

Bijlage(n) 

- 

 

  

   

Onderwerp 

Samenwerken aan de grote maatschappelijke opgaven (IBP) 

  

 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180215_ledenbrief_stand-van-zaken-interbestuurlijk-programma.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/attachments/programmastart_ibp.pdf
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Voor deze landelijke bijeenkomst op 5 april nodigen we alle gemeenten uit om ervaren 

beleidsmedewerkers of -adviseurs met een gedegen kennis van de opgaven af te vaardigen. 

Ambtenaren die het bredere belang van gemeenten op het thema overzien en ook over de eigen 

gemeentegrenzen heen kunnen kijken. Het uitgangspunt is daarbij dat we iedere gemeente de 

gelegenheid bieden om deel te nemen.  

 

Bestuurlijke betrokkenheid 

Mede vanwege de gemeenteraadsverkiezingen nodigen we nu eerst ambtenaren uit om mee te 

werken aan de uitwerking van de opgaven. Wanneer deze uitwerkingen er zijn, worden colleges en 

raden uiteraard geraadpleegd alvorens we de afspraken vastleggen. Na de verkiezingsperiode 

bezoeken we de ALV's van de provinciale afdelingen en betrekken we gemeentesecretarissen 

actief bij het proces. Hierover ontvangt u nog nadere informatie.  

 

Hoe kan uw gemeente nu meewerken aan de invulling van de opgaven? 

1. Op de website van het VNG-congres vindt u meer informatie over programma en de 

opgaven. 

2. Bepaal welke opgave voor u het meest relevant is of waar u knelpunten wilt oplossen 

3. Selecteer de persoon in uw gemeente of in uw regio die: 

a. de opgave goed kent 

b. het belang van verbeterde interbestuurlijke samenwerking ziet 

c. Inziet dat verbinding tussen de opgaven kansen biedt 

4. Deze persoon schrijft zich uiterlijk dinsdag 27 maart in voor een van de opgaven op 5 april 

via de website van het congres. (aanmeldlink invoegen) 

5. Tijdens de startdag bepalen gemeenten per opgave welke inzet noodzakelijk is tot aan de 

zomer. 

 

Algemene informatie over het Interbestuurlijk Programma vindt u op www.vng.nl/ibp.  

 

Als het maximum aantal inschrijvingen overtekend wordt, dan bepalen we eerst dat iedere 

gemeente met minimaal 1 vertegenwoordiger kan deelnemen. Daarnaast kijken we per opgave 

naar een goede verdeling van verschillende gemeenten. 

We hopen op actieve bijdragen van een groep die een goede afspiegeling vertegenwoordigt van 

onze leden. Daarom nodigen we u uit via persoonlijke netwerken, netwerkverbanden van 

gemeenten (bijvoorbeeld G4, G40, P10). Maar we zoeken ook naar andere gemeenten die 

aanleiding zien om juist nu hun standpunten en wensen kenbaar te maken.  

 

We zien heel graag ook uw gemeente vertegenwoordigd op 5 april  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Jantine Kriens 

Algemeen directeur 

 

https://vng.azavista.com/event_website_pages/view/home/5aaa6e8c-9f20-44ec-9a6f-0813ac110004/11eb9620cc
http://www.vng.nl/ibp

