
 

 

 

 

 

 

 

 

Aan: bestuur van Vereniging van Nederlandse Gemeenten  

c.c.: buitengewone ledenvergadering van de VNG  

 

Van: Raadslid.Nu  

Vereniging van Griffiers  

 

Betreft: raadsleden en griffiers in de governance van de VNG  

 

Den Haag, 29 november 2017  

 

Geacht bestuur,  

 

Raadslid.Nu, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, en Vereniging van Griffiers hebben kennis 

genomen van het evaluatierapport over de governance van de VNG, opgesteld door oud-VNG-

voorzitter Wim Deetman.  

Het evaluatierapport bevat belangrijke observaties en aanbevelingen over de rol en de positie van 

de VNG en de rol en positie van raadsleden en griffiers binnen de governance van de VNG. Het 

rapport onderstreept de belangrijke rol van uw vereniging in het binnenlands bestuur en schetst 

tevens de veranderingen als gevolg van de ontwikkeling tot netwerksamenleving. Bovendien zegt 

het rapport het een en ander over de rol en de positie van raadsleden en griffiers binnen uw 

vereniging.  

 

Het evaluatierapport over de governance bevat wat ons betreft de aanbeveling om elkaars kracht en 

kwaliteit optimaal te benutten om zo gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het functioneren van 

de lokale democratie.  Wij pakken die handschoen uiteraard graag op en nodigen u daarom graag uit 

om met elkaar het gesprek te voeren over hoe we de rol en de positie van raadsleden en griffiers in 

de VNG ten behoeve van de lokale democratie kunnen versterken. 

  



 

 

 

Daarnaast gaat het ook om de structuur van de vereniging: het is aan de ledenvergadering van de 

VNG om te bepalen hoe en op welke wijze raadsleden en griffiers een rol kunnen vervullen in de 

governance van de VNG. Raadslid.Nu, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, en Vereniging voor 

Griffiers zijn beiden in deze raadsperiode betrokken geweest bij de opzet, inrichting en vormgeving 

van de commissie Raadsleden & Griffiers. Onze inschatting is dat er nog winst te boeken valt in een 

betere vertegenwoordiging van raadsleden en griffiers binnen de VNG, zowel kwalitatief als 

kwantitatief. Wij sluiten daarmee aan bij wensen die er vanuit het land worden geventileerd, ook in 

de ledenvergadering van de VNG, om de participatie van raadsleden te verruimen.  Ook daarover 

wisselen we graag met u, bij voorkeur ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen, van gedachten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Mark den Boer, Renée Wiggers  

voorzitter Raadslid.Nu voorzitter Vereniging van Griffiers  


