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VNG Agenda 2018

Samenvatting
Hierbij bieden wij u de VNG Agenda 2018 aan. De VNG Agenda 2018 is de jaarlijkse uitwerking van
de door u in 2015 vastgestelde verenigingsstrategie Gemeenten 2020. De belangrijkste ambitie
voor de vereniging in deze strategie is: werken aan een krachtige lokale overheid door het
versterken en vitaliseren van de lokale democratie. Naast de hoofdthema’s is er in onze Agenda
2018 ruimte gemaakt voor specifieke onderwerpen die in 2018 gaan spelen.
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Geacht college en gemeenteraad,
Hierbij bieden wij u de VNG Agenda 2018 aan. De VNG Agenda 2018 is de jaarlijkse uitwerking van
de in 2015 door de ledenvergadering vastgestelde verenigingsstrategie Gemeenten 2020. De
belangrijkste ambitie voor de vereniging in deze strategie is: werken aan een krachtige lokale
overheid door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. Naast de hoofdthema’s is er
in onze Agenda 2018 ruimte gemaakt voor specifieke onderwerpen die in 2018 gaan spelen.
Waar 2017 in het teken stond van de landelijke verkiezingen, de kabinetsformatie en het
regeerakkoord, zal 2018 in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen. Het wordt een
spannend jaar, een jaar waarin de lokale democratie wordt getoetst, met nieuwe colleges en raden
die gaan werken met nieuwe en bestaande thema’s, en een jaar waarin de governance van de
VNG voor de komende vier jaar opnieuw wordt ingevuld. Een jaar vol verandering, want ook de
implicaties van het regeerakkoord zijn nog lang niet uitgekristalliseerd.
De verenigingsagenda is breed. Dat is onontkoombaar: gemeenten hebben een breed takenpakket
dat gepaard gaat met veel rijksregelgeving en veel verschillende geldstromen. De
belangenbehartiging door de VNG bestrijkt daarmee ook een breed terrein. Hetzelfde geldt voor de
ondersteuning van en dienstverlening aan gemeenten. Een aantal thema’s springt er in 2018 uit.
Daar kunnen en moeten de gemeenten en de VNG het verschil kan maken.
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Naast de uitvoering van de VNG Agenda 2018 wordt gestart met de voorbereidingen voor een
nieuwe meerjarenstrategie voor de opgaven van alle gemeenten. Wij gaan er vanuit de VNG
dankzij haar expertise en haar VNG-brede inzet op de beleidsprioriteiten wederom in staat zal zijn
concrete resultaten te boeken voor haar leden.

Hoogachtend,

J. Kriens
Algemeen directeur
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder ‘Producten & Diensten’ - ‘Brieven’.
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