
 
 

  

  
    

  
 

    

       

 

                
             

             

             
           

            
             

             
           

            
            

            
              

   
 

      
    

GEMEENTE

VLISSINGEN
Gemeenteraad Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV VLISSINGEN

VERZONDEN

11 SEP 2017
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM

792186/795227 18 september 2017
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
C. Nieuwenhuyzen Paul Krugerstraat 1 0118-487396

ONDERWERP
Uitkomsten ALV VNG Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en vervolg

Geachte heer/mevrouw,

In juni 2017 informeerden wij u over de uitkomsten van de besluitvorming tijdens de ALV van
de VNG over het inrichten van een administratief fonds voor het financieren van gezamenlijke
activiteiten. Thans informeren wij u nader aan de hand van informatie van de VNG.

De gemeenten werken op een aantal punten nauw samen om de uitvoering van
publieksdiensten te stroomlijnen en de toegankelijkheid ervan te vergroten. Bijvoorbeeld in het
kader van de Digitale Agenda 2020. De financiering van dergelijke gezamenlijke gemeentelijke
activiteiten verliep tot en met 2017 door een rechtstreekse uitname uit het Gemeentefonds
door de VNG (na goedkeuring ervan door de Algemene Ledenvergadering van de VNG). Met
ingang van 2018 wordt de financieringsroute aangepast. De middelen voor de gezamenlijke
gemeentelijke activiteiten worden vanaf dat moment niet meer door de VNG direct uitgenomen
uit het Gemeentefonds, maar naar rato van het inwonertal bij alle gemeenten gefactureerd
door de VNG, die de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten organiseert en uitvoert. Daartoe
heeft de ALV VNG besloten het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in het leven te
roepen.

maals onder uw aandacht
iformatie verstrekt.

POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN TELEFOON 0118-487000 EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL 
FAX 0118-410218 IBAN: NL36BNGH0285008889 BIC: BNGHNL2G



  

 

 

                
            

           
   

           
                
     

             
             

                 
            

                
               

        
          

               
             

     

               
 

       
     
        
      
     

               
      

                

  
   

 
 

     

Datum
10 augustus 2017

Onderwerp
Uitnodiging raadsledenbijeenkomsten

Geacht raadslid,

De Algemene Ledenvergadering van de VNG stemde op 14 juni jl. in met de voorstellen over de
Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Deze voorstellen betreffen de activiteiten in 2018, de
governancestructuur (waaronder het instellen van een College van Dienstverleningszaken) en de
instelling van een financieringsfonds.

De nieuwe manier van werken, Samen Organiseren, vergroot aanmerkelijk de directe betrokkenheid
van de leden bij de keuzes de VNG maakt over gezamenlijk uit te voeren activiteiten. De voorstellen
kunt u bekijken via de VNG-website.

De door de ALV aangenomen voorstellen hebben een duidelijke relatie met het steeds belangrijker
wordende thema ‘informatiesamenleving en digitale overheid’. Als raadslid krijgt u in de komende
bestuursperiode steeds meer met dit thema te maken en zal dit thema een steeds grotere rol gaan
spelen in de manier waarop gemeenten lokale vraagstukken oplossen en hun dienstverlening
organiseren.

Wij nodigen u van harte uit voor (naar keuze) een van de vijf regionale raadsledenbijeenkomsten, om
met u in gesprek te gaan de informatiesamenleving en de impact ervan op de gemeentelijke
dienstverlening en de betrokkenheid van gemeenteraden bij de GGU.
Tijdens de bijeenkomsten worden de ontwikkelingen rond de informatiesamenleving plenair
besproken en krijgt u een toelichting op de bedoeling van de GGU. Daarnaast zijn er
deelsessies/workshops waarin dieper in wordt gegaan op zowel de informatiesamenleving als de rol
van de raad bij de GGU.

De bijeenkomsten vinden plaats in de tweede helft van september en eerste helft van oktober, op
verschillende locaties:

zaterdag 23 september Bar Brasserie Engels, Rotterdam
zaterdag 30 september Philharmonie, Haarlem
zaterdag 7 oktober Hotel Van der Valk, Assen
zaterdag 14 oktober Congrescentrum Eenhoorn, Amersfoort
zaterdag 21 oktober Pullman Cocagne, Eindhoven

Via deze inschrijflink kunt u zich aanmelden voor een van deze bijeenkomsten. Het programma duurt
van 09:30-15:00 uur. De bijeenkomsten zijn gratis.

Wij hopen u op een van de bijeenkomsten te mogen ontmoeten en zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen Directeur

Blad 2 behorend bij 792186 / 795227




