Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Jaarplan 2019
Afdeling Flevoland

1.1 Vereniging Nederlandse Gemeenten
De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) is de koepelorganisatie van alle gemeenten in
Nederland. De VNG werkt aan een krachtige lokale overheid door agendasettend te zijn op voor
gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen en door de lokale uitvoering centraal te stellen
bij maatschappelijke opgaven.
1.2 VNG Flevoland
De VNG bestaat uit twaalf provinciale afdelingen, waaronder VNG Flevoland. De provinciale afdeling
heeft een eigen bestuur. VNG Flevoland bestaat uit de zes Flevolandse gemeenten: Almere, Lelystad,
Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder en Urk. Elke gemeente is vertegenwoordigd in het Dagelijks
Bestuur (DB) door een afgevaardigde van het college. Het DB wordt compleet gemaakt met een
raadslid uit één van de gemeenten en drie (ambtelijke) adviseurs: een griffier, een gemeentesecretaris
en de ambtelijk secretaris die bovendien het DB ondersteunt in secretariaatswerkzaamheden.
1.3 Taken VNG Flevoland
De taken van een provinciale VNG afdeling zijn als volgt:
- Belangenbehartiging
- Platformfunctie voor de leden
- Vertegenwoordiging en kennisoverdracht
Een vierde taak, de advisering en dienstverlening wordt steeds meer centraal geregeld door de
bureaus van de VNG in Den Haag.
In 2016 is middels een visiedocument besloten dat het beeld van VNG Flevoland als een vereniging
met een formeel-bestuurlijke rol en een vertegenwoordigende positie niet meer actueel is. Wat wél
actueel is, is de platformfunctie van VNG Flevoland. Daarmee is uitgesproken dat de afdeling VNG
Flevoland zich meer wilt ontwikkelen naar een netwerkorganisatie. Met het jaarplan van 2019 willen
we hier meer invulling aan geven. Om dit te doen is allereerst gekeken naar de stakeholders die VNG
Flevoland kent en wat zij willen halen bij VNG Flevoland. Vervolgens is gekeken welke activiteiten
hierbij horen. Dit zal vervolgens ook verwerkt worden in de begroting 2019.

2.1 Stakeholders en belangen
VNG Flevoland kent verschillende stakeholders. De belangrijkste stakeholders worden hieronder
opgenoemd. Bovendien is hun belang bij VNG Flevoland omschreven. Anders gezegd: wat zij willen
halen en brengen bij VNG Flevoland:
Stakeholder
Dagelijks bestuur
Collegeleden
Raadsleden
Provincie
Waterschap

Belang
Faciliteren van leden, schakel naar landelijk
Netwerk, inhoudelijke thema’s
Netwerk, inhoudelijke thema’s
Netwerk, informatie uitwisseling
Netwerk, informatie uitwisseling

2.2 Activiteiten VNG Flevoland in 2019
Met als voornaamste belangen het faciliteren en onderhouden van een netwerk, het bespreken van
inhoudelijke thema’s, de schakel van lokaal naar landelijk en informatie uitwisseling tussen de
betrokken partijen komen we tot de volgende acties:
1. DB-vergaderingen
Zes keer per jaar, elke keer bij een andere gemeente die de locatie verzorgd en iets vertelt
over een interessante ontwikkeling in zijn/haar gemeente. Scherp zijn op actuele zaken waarin
de VNG of VNG afdeling een rol kan spelen.
2. Bijeenkomsten
Deze bijeenkomsten zullen enerzijds faciliteren in het netwerken (elkaar leren kennen, elkaar
weten te vinden) en anderzijds gaan over inhoudelijke thema’s die provinciebreed spelen. De
insteek van deze bijeenkomsten is dat het niet alleen nuttig, maar ook leuk moet zijn.
Daarnaast willen we goed kijken naar het moment van organiseren. We onderscheiden de
volgende bijeenkomsten:
- Algemene leden vergadering (ALV)
- Flevomeeting
- Voorjaars- en/of najaarsbijeenkomst
Het voorstel is om de ALV te combineren met de Flevomeeting. Daarmee wordt het aantal
bijeenkomsten minder, maar worden leuk en nuttig wel gecombineerd.
3. Website
De doorontwikkeling naar een netwerkorganisatie vraagt om een actieve(re) website die up-todate is. Het (anders) organiseren van bijeenkomsten kan bovendien ondervangen worden met
de website. Mogelijkheden voor de website zijn:
- per kwartaal een nieuwsbrief met belangrijkste nieuws
- DB vergaderingen aankondigen/terugkoppelen
- duidelijk overzicht van commissie bemensing van uit Flevoland en smoelenboek
- indien genoeg content kan het helpen een zoekfunctie toe te voegen.
4. Schakel naar landelijk (platformfunctie)
- secretarissenoverleg
- voorzittersoverleg
- DB-vergaderingen
- commissies

Financiële doorvertaling – begroting 2019
1. DB-vergaderingen
--> kosten AB/DB vergaderingen
2. Bijeenkomsten
--> ALV / Flevomeeting
--> Voorjaars- en/of najaarsbijeenkomst
in begroting staat regionale themabijeenkomsten ism Gelderland en Utrecht??
3. Website
--> structurele post
--> voor 2019 hoger bedrag om up-to-date te krijgen
inschatting: eenmalig 1000 euro
4. Schakel naar landelijk
--> reis-verblijfskosten
5. Overige kosten
--> administratie- en secretariaatskosten
Secretariaatskosten zijn te laag. Afspraak is om van 12.500 te verhogen naar 15.000
--> financiële administratie
--> diverse lasten

