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Aan de leden van de Vereniging 

Directeuren Publieksdiensten (VDP) 

 

 

Utrecht, 21 mei 2019. 

 

Betreft: VNG - ALV 2019: Meerjarenprogramma GGU 2020 – 2024 verdient steun. 

 

 

 

Beste collega’s, 

 

Op 4 en 5 juni a.s. is de algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG. Daar staat het eerste 

Meerjarenprogramma 2020-2024 van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU) op de 

agenda. In de aanloop naar de ALV zal in de colleges ongetwijfeld gesproken worden over nut en 

noodzaak van het programma. We willen aan jullie vragen om het programma in woord en daad  

te steunen, zodat we na de ALV samen voluit kunnen doorwerken aan een fundamentele 

verbetering van de dienstverlening.  

 

Het nieuwe meerjarenprogramma is een belangrijke mijlpaal. Voor het eerst kijken we een paar 

jaar vooruit en werken zo aan structurele verbeteringen in onze uitvoering. Als leden van de 

Taskforce samen organiseren zijn wij intensief bij het programma betrokken geweest (en we zijn 

er eerlijk gezegd ook best trots op). Het meerjarenprogramma maakt onze ambitie concreet om 

als gemeenten veel vaker samen op te trekken in de uitvoering. Ook al zijn alle 355 gemeenten 

uniek, onze taken en opgaven zijn vergelijkbaar. Dit meerjarenprogramma biedt duidelijkheid over 

wat wij de komende jaren kunnen verwachten aan gezamenlijke uitvoering. Leidend principe van 

‘samen organiseren’ is: als collectief van gemeenten inspelen op nieuwe wetgeving, nieuwe 

technologie en ontwikkelingen die ons allemaal aangaan. Voor meer informatie verwijzen we  

naar de stukken van de ALV die inmiddels op de site van de VNG staan: 

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/alv-voorstel-gezamenlijke-gemeentelijke-

uitvoering-2020-2024 
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Vanuit de Taskforce hebben we een kort overzicht gemaakt van de prioriteiten en beoogde 

resultaten uit het programma. Dat is als bijlage bijgevoegd. Als de ledenvergadering instemt met 

het programma, zal dit - mede onder regie van de Taskforce - worden uitgewerkt in een concreet 

actieplan voor 2020. Dit wordt dan weer besproken in de ledenvergadering in het najaar. Hiervoor 

is jullie inbreng van groot belang: rond de zomer brengen we een en ander in kaart en vervolgens 

brengen we dat in. Suggesties zijn ook nu al welkom.  

 
Als er vragen of onduidelijkheden zijn, laat het dan vooral weten. We beantwoorden ze graag. 

Dat geldt natuurlijk ook voor vragen die leven in je college. Mocht je op dit moment vragen, 

opmerkingen of suggesties hebben, geef ze dan door aan onze directeur, Jan Fraanje 

(vdp@publieksdiensten.nl).  

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het bestuur van de VDP, 

 

Jorinde ter Mors en Wim Blok 

Leden Taskforce samen organiseren 


