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Nazending Gemeente 2020 en 04 juni 2015 

Staat van de Gemeente 

Geacht college, geachte raad, 

Bijgaand ontvangt u exemplaren van de publicaties "De Gemeente 2020, verenigingsstrategie en 
collectieve agenda" en "De Staat van de Gemeenten 2015". Op het VNG Congres van 2 en 3 juni j l . 

zijn beide publicaties aan de leden gepresenteerd. 

De Gemeente 2020 schetst op basis van gesprekken met lokale bestuurders in alle provincies een 

verenigingsstrategie voor de komende jaren. Dé opgave voor gemeenten voor de komende periode is 
het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. Gemeenten willen een krachtige lokale 
overheid zijn en het VNG-bureau wil haar leden daarbij ondersteunen. Het bijgevoegde stuk beschrijft 
de ontwikkelingen en uitdagingen waar gemeenten voor staan. Voor de uitvoering van concrete 

plannen ontvangt u jaarlijks een activiteitenagenda en wij zullen rapporteren over voortgang en 
resultaten. In een Buitengewone ALV eind 2015 leggen wij een agenda 2016 aan u voor. 

Een onderbouwing voor het invullen van de concrete plannen voor de Gemeente 2020 kan onder 
meer worden gehaald uit de Staat van de Gemeente die ook op het congres is gepresenteerd. 

In deze eerste editie van De Staat van de Gemeenten willen wij u inzicht geven in trends op 

belangrijke maatschappelijke vraagstukken op basis van cijfermateriaal over en van gemeenten zelf. 

Met overzichtskaartjes en tabellen wordt inzicht geboden in gemeentelijke, regionale en landelijke 

ontwikkelingen. Daarmee draagt deze publicatie in belangrijke mate bij aan een nog steeds geldend 
adagium: 'meten is weten'. Het is de eerste keer dat wij u op deze manier op een breed terrein een 
goed beeld kunnen geven van hoe de gemeenten ervoor staan en van hun grootste uitdagingen voor 

de komende jaren. 

Van de publicatie De Gemeente 2020 zijn nog slechts een beperkt aantal fysieke exemplaren 
beschikbaar en u ontvangt hierbij één exemplaar. Van de publicatie De Staat van de Gemeenten 2015 

ontvangt u twee exemplaren. Op aanvraag stellen wij graag extra exemplaren beschikbaar. Beide 
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publicaties zijn ook digitaal beschikbaar (links: "De Gemeente 2020" en "De Staat van de Gemeenten 
2015"). 

Wij hopen met de beide publicaties een bijdrage te leveren aan uw gedachtevorming over toekomstige 
uitdagingen én u te ondersteunen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 

Hoogachtend, 

vereniging van Nederlandse Gemeenten 

i ŕ r i û n c * J. Knens 
Voorzitter directieraad 
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