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Geacht college en gemeenteraad, 

Hierbij wordt u het 'Tweeluik Religie en Publiek Domein: handvatten voor gemeenten' aangeboden. In 
de praktijk blijkt veel onzekerheid te bestaan over de manier waarop relaties tussen gemeenten en 
religie moeten worden vormgegeven. 

In het 'Tweeluik Religie en Publiek Domein: handvatten voor gemeenten' willen wij gemeenten naast 
de juridische kaders ook richtlijnen en tips meegeven. Deze komen voort uit interviews met 
bestuurders en ambtenaren van verschillende gemeenten. Daaronder waren grote, middelgrote en 
kleine gemeenten met veel of weinig nieuwe Nederlanders. 

Uit de interviews blijkt dat ofschoon gemeenten een pragmatische houding hebben ten aanzien van 
zaken die spelen rondom religie en publiek domein, het thema bij hen veel doordenking en 
zorgvuldigheid vergt. Veel hangt af van de lokale omstandigheden en de politieke kleur van de 
gemeente. Wij willen gemeenten met het tweeluik praktische handvatten geven waarmee zij zelf tot 
een goede afweging kunnen komen. 

Wij bieden het tweeluik aan in de wetenschap dat dit een eerste aanzet is om tegemoet te komen aan I 
de vragen en worstelingen. Het thema zal zich in de komende jaren nog verder ontwikkelen. Wij zullen \ 
u hierin blijven ondersteunen. f 
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Hoogachtend, ^~ j | j 
VerenigingvarU^exlerlandse Gemeenten §; 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
Postbus 30435 2500 GK Den Haag 

Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Tel 070 373 83 93 Fax 070 363 56 82 www.vng.nl 

Vanaf 15 juni 2009 is de VNG, na een ingrijpendeverbouwing, weer gehuisvest in de Willemshof aan de Nassaulaan 12 te 
Den Haag. Postadres, telefoonnummers en digitale adressen blijven ongewijzigd. 
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