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Geachte heer/mevrouw, 

Tijdens het afgelopen VNG-congres in Haarlemmermeer presenteerden de Commissie 
Toekomstgericht lokaal bestuur en de Denktank hun rapporten over het lokale bestuur. 

Groot onderhoud en een radicale omkering van de huidige democratische en bestuurlijke inrichting. 
Dat is waar de commissie Toekomstgericht lokaal bestuur, onder voorzitterschap van Wim van de 
Donk, toe oproept. De commissie is ingesteld door de VNG en het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters (NGB) en is samengesteld uit vertegenwoordigers van het openbaar bestuur en de 
wetenschap. 

De Denktank, onder voorzitterschap van Kajsa Ollongren, deed in opdracht van de VNG onderzoek 
naar de kansen en bedreigingen voor de lokale democratische besluitvorming. Daarnaast werd 
onderzocht welke veranderingen noodzakelijk zijn om de gemeenteraad toekomstbestendig te 
maken. Volgens de Denktank zijn raadsleden het kruispunt tussen inwoners en het 
gemeentebestuur. Het is noodzakelijk dat de kruispuntfunctie op vier punten wordt versterkt. 
Daarom adviseert de Denktank focus aan te brengen in het functioneren van de gemeenteraad, te 
investeren in het vakmanschap van het raadslidmaatschap, ruimte te laten aan burgerinitiatieven en 
ruimte te laten voor effectievere regionale samenwerking. 

U kunt de uitgebreide adviezen en aanbevelingen nalezen in bijgevoegde publicaties. Voor meer 
informatie over de opdracht en samenstelling van de commissies kunt u terecht op www.vng.nl. 
Daar treft u ook de digitale versies van de publicaties aan. 
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Meer informatie: 

» https://vne.nl/ondeTOerpenindex/bestuur/lokale-democratie/nieuws/lokaal-bestuur-
groot-onderhoud-nodig 

» https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/lokale-democratie/nieuws/naar-een-
krachtiger-trefzekere-gemeenteraad 

Met vriendelijke groet, 

J. Kriens 
Voorzitter Directieraad 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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