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MEMO 
 

Onderwerp : Concept agenda Arco Hofland als portefeuillehouder provinciale afdelingen bestuur 

Van : Frans van de waart 

Aan : Rommy Bakker 

Datum : 16 oktober 2019 

 

Het secretarissenoverleg provinciale afdelingen heeft op 11 oktober jl. zijn steun uitgesproken voor 

deze agenda. De agenda wordt geagendeerd voor de bestuursvergadering van 31 oktober a.s. en 

het voorzittersoverleg provinciale afdelingen van 6 november a.s. 

 

1. Doel: versterking en verbinding samenwerking provinciale afdelingen door:  

o (Bel)ronde dit najaar met alle voorzitters om ambities op te halen en rolopvatting 

provinciale afdelingen te bespreken. In overleg met voorzitters bepalen hoe het 

contact in de komende periode regulier of op basis van actualiteit kan worden 

ingevuld.   

 

2. Doel: goede verbinding VNG bestuur en provinciale afdelingen door:  

o Organiseren ontmoetingen bestuur en voorzitters provinciale afdelingen op basis 

van actualiteit rond belangrijke vraagstukken 

o Attenderen, draagvlak zoeken bij afdelingen 

 

3. Doel: goede afstemming secretarissenoverleg en voorzittersoverleg provinciale afdelingen 

door:  

o een ambtelijke voorbereidende rol voor het secretarissenoverleg, dat enkele weken 

voorafgaand aan het voorzittersoverleg bij elkaar komt 

 

4. Doel: benutten rol provinciale afdelingen bij vertaling van landelijke vraagstukken naar 

regionaal/lokaal niveau 

o Afdelingen kunnen meewerken aan experimenten, pilots, bijeenkomsten, enquêtes 

of andere initiatieven om de praktijk van gemeenten over het voetlicht te 

brengen.(hoe geven we dit handen en voeten?) 

 

5. Doel: versterken van de communicatie en afstemming tussen provinciale afdelingen en de 

adviescommissie Governance in de kandidaatstellingsprocedure voor het VNG bestuur en 

commissies met respect voor de onafhankelijke positie van de adviescommissie:  

o Introduceren van een vorm van accounthouderschap voor provinciale afdelingen bij 

de adviescommissie governance (vanzelfsprekend in overleg met de 

adviescommissie) 

o In de grote vacatureronde na de raadsverkiezingen meer tijd creëren, gelet op de 

duur van coalitievorming bij gemeenten  
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6. Doel: naast structuurverandering is een cultuurverandering van belang bij zowel de VNG 

als de provinciale afdelingen 

o VNG en afdelingen moeten zich op ieder moment en op ieder thema de vraag 

stellen wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Daarvoor is meer nodig dan alleen 

een aantal herziene werkafspraken. Dat vraagt om bewustwording, proactiviteit en 

scherpte van beide zijden 

 

7. Doel: versterken van de ambassadeursrol van de commissieleden naar de achterban, 

waaronder de provinciale afdelingen 

o Dat kan op verschillende manieren en een aantal afdelingen zijn daar reeds 

actief mee bezig. Zo treden commissieleden op in vergaderingen van 

afdelingsbesturen of portefeuillehoudersoverleggen of neemt het 

afdelingsbestuur of de secretaris contact op met commissieleden 

o Van belang is dat commissiesecretarissen van de VNG en de secretarissen 

van de provinciale afdelingen onderling uitwisselen hoe actief de 

commissieleden zijn (zowel in de commissies als naar de achterban toe).  


