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Uitnodiging t.a.v. College van burgemeester en wethouders
Nieuwjaarsbijeenkomst VNG International, vrijdag 18 januari 2019

Geacht College,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van VNG International, de
Organisatie voor Internationale Samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), op vrijdag 18 januari 2019 van 16.30 uur tot 18.00 uur. Anders dan u gewend bent,
vindt de bijeenkomst niet plaats in de Willemshof omdat het VNG-kantoor wordt verbouwd maar
in Kunstgalerie Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, te Den Haag.
Dit is de jaarlijkse netwerkbijeenkomst waar Nederlandse gemeenten, waterschappen,
ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en andere ministeries, ambassadeurs
en ambassademedewerkers van partnerlanden van Nederland, Nederlandse organisaties die
internationaal werk doen, het expert netwerk en de staf van VNG International elkaar informeel
ontmoeten, ervaringen uitwisselen en plannen maken voor het nieuwe jaar.
Wij zijn zeer verheugd dat de Minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Sigrid Kaag, heeft toegezegd de
nieuwjaarstoespraak 2019 tijdens de receptie te verzorgen. Haar nieuwe beleidsnota
'Investeren in perspectief' begint met de positieve constatering: "Niet eerder was er binnen één
generatie zoveel verbetering in levensomstandigheden voor zo’n groot deel van de
wereldbevolking als in de afgelopen 25 jaar". De nota pleit voor meer investeringen in
preventie. Mensen kansen bieden, waardoor gewelddadige conflicten, armoede, ongelijkheid,
klimaatverandering en irreguliere migratie kunnen worden voorkomen of verhinderd. We zien er
naar uit van de Minister te horen wat haar visie is op de bijdrage die het lokaal bestuur zowel
daar als hier in Nederland kan bieden aan deze investering in perspectief. We verwachten dat
de nieuwjaarstoespraak rond 17:00 uur gehouden zal worden.
Klik hier voor de volledige uitnodiging.
De nieuwjaarsbijeenkomst zal opnieuw de plaats zijn waar de meest inspirerende
Gemeente4Global Goals in het afgelopen jaar bekend zal worden gemaakt. De voorzitter van
de VNG en de burgemeester van Utrecht, de heer Jan van Zanen, zal de prijs uitreiken.

We hopen weer velen van u, die zich betrokken voelen bij internationale ontwikkelingen en de
noodzaak zien van internationale versterking en erkenning van lokaal bestuur, vrijdag 18
januari 2019 in Den Haag te mogen ontmoeten.
Uw aanmelding via deze link in het nieuwsbericht of via de website www.vngi-events.nl zie ik
graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
VNG International

Peter Knip
Directeur
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