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Geacht college, 

Hierbij ontvangt u Op het tweede gezicht. Lokale vergaderpraktijken nader beschouwd, een publicatie 
van het Actieprogramma Lokaal Bestuur, een gezamenlijk project van de VNG en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Deze uitgave is een uitwerking van een aanbeveling aan de VNG van de commissie Aarts in zijn 
rapport 'Van werklast naar werklust' van mei 2008 om inzicht te geven in voorbeelden van 
vergaderpraktijken van gemeenteraden met als doel: het raadswerk aantrekkelijker te maken door 
effectiever en efficiënter te vergaderen. Deze aanbeveling sluit aan bij signalen die het 
Actieprogramma zelf al eerder vanuit gemeenten heeft ontvangen. 

Naast een terugblik op de praktijkvoorbeelden van de gemeenten uit de handreiking 'Vernieuwend 
vergaderen: voorbeelden uit de praktijk' van de Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie 
(2005) bevat de bijgevoegde publicatie nieuwe voorbeelden van vergaderstructuren van andere 
gemeenten. In totaal zijn 28 gemeenten 'onder de loep' genomen. Door de beschrijving van de 
ervaringen van verschillende gemeenten blijft de publicatie dicht bij de dagelijkse bestuurspraktijk. 
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De publicatie biedt inzicht in de verschillende bouwstenen van een vergadermodel. Ook is een 
stappenplan openomen dat gemeenteraden kan ondersteunen bij het reflecteren op de eigen 
vergaderwijze. Dit kan helpen bij het nemen van het besluit om wel of niet over te gaan op een andere 
vergaderstructuur. Kortom, het is een inhoudelijk rijke publicatie met praktische voorbeelden, 
aandachtspunten en vragen waarmee men gezamenlijk in de gemeente aan de slag kan gaan om de 
eigen vergaderpraktijk tegen het licht te houden en zo nodig anders vorm te geven. 
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Deze publicatie is ook aan de griffier van uw gemeente verstuurd met het verzoek deze door te geven 
aan de voorzitter van het presidium en/of de voorzitter van de agendacommissie van de 
gemeenteraad. De publicatie is tevens te downloaden via www.actieprogramma.nl. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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Dr. R.H.J. Lenten, 
Projectleider Actieprogramma Lokaal Bestuur 
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