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Startpublicatie Meerjarenvisie 

Geachte griffier, 

De VNG gaat samen met haar leden een nieuwe Meerjarenvisie richting 2024 ontwikkelen. 
Op het VNG Jaarcongres heeft de voorzitter van de VNG, de heer Jan van Zanen, de officiële 
aftrap gedaan. In de visie zullen belangrijke thema's voor de toekomst worden geagendeerd en wat 
deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur. De visie zal op de ALV van 
juni 2019 worden gepresenteerd. 

Samen met de provinciale VNG afdelingen zullen wij vanaf het najaar bijeenkomsten organiseren in 

alle provincies om met gemeenten in gesprek te gaan over deze visie. Hiervoor zijn reeds data 
vastgesteld. 

Als aftrap voor de discussie is op het congres een startpublicatie gepresenteerd die wij de titel 

hebben meegegeven: "Om over na te denkeď. Deze bevat korte bijdrages van verschillende 

planbureaus en adviesraden over een aantal actuele thema's die spelen in het lokaal bestuur. 

Hierbij ontvangt u 3 exemplaren van deze startpublicatie. 

Wij vragen u dit boekje onder de aandacht te brengen van de raadsleden. Dit boekje wordt tevens 

gestuurd aan de gemeentesecretaris, met het verzoek om het onder de aandacht te brengen van 
het college van B&W. 

Mocht u meer exemplaren willen bestellen, dan kan dat via info@vnq.nl of 070 - 373 8393. 
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Voor meer informatie over de Meerjarenvisie, de data van de provinciale bijeenkomsten en voor de 

digitale versie van de publicatie, verwijs ik u naar www.vnq.nl/meeriarenvisie 

Ik verheug mij erop om op de bijeenkomst in uw regio aanwezig te zijn en de discussie over de 

Meerjarenvisie te voeren. 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

J. Kriens 
Algemeen directeur 
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Milo Schoenmaker    plaatsvervangend voorzitter

Michael Mekel    senior adviseur





Hans Mommaas    directeur













Opvattingen en participatie per opleidingsniveau (met diploma 
afgerond) in procenten van de kiesgerechtigde bevolking Allen

Lager-
opgeleiden

Hoger-
opgeleiden

Is tevreden over hoe de democratie in Nederland functioneert

Is tevreden over hoe de democratie in uw gemeente functioneert

Heeft vertrouwen in de Tweede Kamer

Heeft vertrouwen in de gemeenteraad

Heeft vertrouwen in de regering

Heeft vertrouwen in het College van B&W

Ging stemmen bij de raadsverkiezingen 2014

Is anderszins lokaal politiek actief geweest

Is het eens met ‘Er zijn op dit moment voldoende manieren voor burgers om 
duidelijk te maken wat hun mening is over de gang van zaken hier in de gemeente’

Is het eens met ‘Ook als burgers meepraten over beleid moeten de 
uiteindelijke beslissingen worden genomen door de gemeenteraad’

Is het eens met ‘Over belangrijke beslissingen voor mijn gemeente 
moet vaker door alle burgers kunnen worden beslist in een referendum’
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Melanie Peters    directeur



Melanie Peters    directeur
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