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Samenvatting
Hierbij nodigen wij u uit voor de VNG ledenconsultatie over het rapport van de commissie
Gemeentewet en Grondwet (commissie Van Aartsen) en over het Bestuursakkoord tussen Rijk en
Gemeenten. De ledenconsultaties vinden plaats op 11 juni in Zwolle, op 13 juni in Den Haag en op
18 juni in Eindhoven. Alle bijeenkomsten vinden plaats tussen 12:15 en 15:30 uur. Op de
Buitengewone ALV van 10 september a.s. zal vervolgens formele besluitvorming hierover
plaatsvinden.
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Geachte leden van de raad,
Hierbij nodigen wij u uit voor een ledenconsultatie over het rapport van de Commissie Gemeentewet
en Grondwet (commissie Van Aartsen) en over het bestuursakkoord tussen het Rijk en de
Gemeenten. Beide onderwerpen zijn van groot belang voor de toekomst van gemeenten.
Tijdens de ledenconsultatie worden de leden geïnformeerd en worden zij in de gelegenheid gesteld
hun mening te geven over beide onderwerpen. De uitkomsten van deze ledenconsultaties worden
meegenomen bij het bepalen van het standpunt van het bestuur op 28 juni a.s., dat in de vorm van een
preadvies weer aan de leden zal worden voorgelegd. Tijdens een Buitengewone Ledenvergadering op
10 september 2007 zal de leden worden gevraagd om zich zowel over het rapport van de commissie
Gemeentewet en Grondwet, als over het Bestuursakkoord tussen Rijk en Gemeenten, uit te spreken.
Commissie Gemeentewet en Grondwet
Begin 2007 heeft de onafhankelijke commissie Gemeentewet en Grondwet onder leiding van de heer
J. J. van Aartsen, oud-minister en oud-fractievoorzitter van de WD in de Tweede Kamer, van de VNG
een tweeledige opdracht gekregen:
1. De commissie dient de concrete belemmeringen in wet- en regelgeving in kaart te brengen die
gemeenten hinderen bij het invullen van hun autonome positie en het realiseren van lokale
differentiatie.
2. Vervolgens dient de commissie waar nodig met voorstellen voor wijziging van de Gemeentewet en
de Grondwet te komen om deze belemmeringen op te heffen.
Tijdens de Algemene ledenvergadering op 6 juni a.s. zal de heer Van Aartsen, namens de commissie,
het rapport van de commissie presenteren. Op dezelfde dag wordt het rapport naar alle leden
verzonden en is het via de website van de VNG beschikbaar.
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Bestuursakkoord
Het Rijk en de gemeenten willen voor de komende vier jaar een bestuursakkoord sluiten, waarin een
aantal belangrijke inhoudelijke en financiële afspraken wordt vastgelegd. De besprekingen om tot een
bestuursakkoord te komen zijn momenteel nog niet afgerond. Mochten de besprekingen ten tijde van
de ledenconsultatie nog steeds niet zijn afgerond, zullen wij u in plaats daarvan informeren over de
punten waarop reeds overeenstemming bestaat en de knelpunten die nog moeten worden opgelost.
Indien mogelijk zullen de leden worden geraadpleegd aan de hand van een onderhandelaarsakkoord
in de vorm van een concept-tekst voor het bestuursakkoord. Uw inbreng in de ledenconsultatie wordt
meegenomen in de standpuntbepaling door het bestuur en er wordt pas een definitief bestuursakkoord
gesloten nadat de ledenconsultatie heeft plaatsgevonden en de leden zich in de Buitengewone ALV
van 10 september a.s. hebben kunnen uitspreken. Wij gaan er vanuit dat op 10 september a.s.
besluitvorming kan plaatsvinden op basis van een onderhandelaarsakkoord in de vorm van een
concep-tekst voor het bestuursakkoord.
Bijeenkomsten
Verspreid over het land worden drie bijeenkomsten georganiseerd, zodat alle leden de mogelijkheid
hebben om een ledenconsultatie bij te wonen. De bijeenkomsten vinden op de volgende data en
locaties plaats:
11 juni te Zwolle
Locatie: Bilderberg Grand Hotel Wientjes
Stationsweg 7, Zwolle
Routebeschrijving: http://www.bilderberg.nl/hotels/wienties/hotel info route/
Programma
12:15 uur
13:00 uur

15:30 uur

Ontvangst met lunch
Bespreking:
Rapport van de commissie Gemeentewet en Grondwet, in aanwezigheid van een
lid van deze commissie.
Bestuursakkoord Rijk en Gemeenten, in aanwezigheid van een lid van het VNG
bestuur
Afsluiting

Den Haag-13 juni
Locatie: NH Hotel Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 100, Den Haag
Routebeschrijving: http://www.hotels.nl/nl/den

haag/nhdenhaag/

onderwerp Uitnodiging ledenconsultatie datum 29 mei 2007

02/03

Programma
12:15 uur
13:00 uur

15:30 uur

Ontvangst met lunch
Bespreking:
Rapport van de commissie Gemeentewet en Grondwet, in aanwezigheid van de
heer J.J. van Aartsen, voorzitter.
Bestuursakkoord Rijk en Gemeenten, in aanwezigheid van een lid van het VNG
bestuur
Afsluiting

Eindhoven-18 juni
Locatie: Dorint Sofitel Cocagne Eindhoven
Vestdijk 47, Eindhoven
Routebeschrijving: http://www.hotels.nl/nl/eindhoven/dorint/
Programma
12:15 uur
13:00 uur

15:30 uur

Ontvangst met lunch
Bespreking:
Rapport van de commissie Gemeentewet en Grondwet, in aanwezigheid van de
heer J.J. van Aartsen, voorzitter.
Bestuursakkoord Rijk en Gemeenten, in aanwezigheid van een lid van het VNG
bestuur
Afsluiting

Via de congreskalender op de homepage van www.congresenstudiecentrum.nl kunt u zich opgeven
voor deze ledenconsultaties.
Wij hopen dat u in grote getale aanwezig zult zijn bij de ledenconsultaties, zodat wij met u over cruciale
onderwerpen voor gemeenten van gedachten kunnen wisselen.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr. R.J.J.M. Pans,
voorzitter directieraad

Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder VNG-brieven.
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