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VNG Verenigingsstrategie 2030

Waar staan we nu?



7 eigenschappen van een goede overheid

1. Een proactieve overheid

2. Een overheid met visie

(begin met het einde voor ogen)

3. Een gedegen agenda 

(belangrijke zaken eerst)

4. Een waardengedreven overheid

5. Een overheid die draagvlak zoekt en partnerschappen aangaat (win-win)

6. Een overheid die luistert, vooral naar de ‘uitvoering’ 

(eerst begrijpen, dan begrepen worden)

7. Een zichzelf verbeterende overheid 

(houd de zaag scherp)



Springtij voor gemeenten 





Gemeenten zetten als sterke bestuurslaag een stap 
naar voren



In de praktijk: ‘omgekeerd medebewind’ 



1. Gemeenten 
ontwikkelen zich tot één 

sterke bestuurslaag

o.a. door verbreden GGU 
en aanpak 

arbeidsmarkttekorten 

2.  We ontwikkelen 
overlegvormen waarbij 

de VNG meer draagvlak 
krijgt en daarmee meer 
mandaat heeft richting 

rijk (à la VB)

Discussiepunten



3. De VNG ontwikkelt zich verder als 
knooppunt van netwerken door meer 
samen te werken met netwerken van 
gemeenten en de lobbyboodschap 

verder af te stemmen

4. De VNG ontwikkelt zich ook tot de 
vereniging van gemeenten die 

samenwerken in regio’s.

5. Gemeenten investeren in 
benchmarks en visitaties om van 

elkaar te leren en de bestuurskracht 
en de kwaliteit van de uitvoering te 

versterken

Discussiepunten Basis van de omkering 



Omkeringsthema’s om verder uit te werken

Lange termijn ruimtelijke inrichting Nederland

Bestaanszekerheid

Klimaat en energie

Gezond leven en ouder worden

Kansengelijkheid



Stemmen
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Voortkomend uit de 
ontwikkeling van de 
verenigingsstrategie

Gemeenten ontwikkelen zich tot één sterke bestuurslaag.

VNG ontwikkelt overlegvormen met meer draagvlak en 
mandaat richting rijk.

De VNG ontwikkelt zich verder als een knooppunt van 
netwerken met een beter afgestemde lobby.

De VNG ontwikkelt zich ook tot de vereniging van 
gemeenten die samenwerken in regio’s.

Gemeenten investeren meer in leren en verbeteren om 
de bestuurskracht en uitvoering te versterken.



Gemeenten als eerste overheid
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