AGENDA van de Algemene Ledenvergadering Vereniging van Friese Gemeenten
Datum:

Maandag 3 april 2017

Tijd:

19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Plaats:

Hotel Van der Valk Sneek

* = bijlage
1. Opening door VFG voorzitter Tjeerd van der Zwan
2. *Vaststellen verslag van de BALV van 22 november 2016
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. *Huishoudelijke onderwerpen
A.
Verslag kascommissie.
B.
Verslag secretaris / penningmeester.
C.
Vaststelling Jaarrekening 2016 en balans per 31 december 2016.
D.
Vaststelling Jaarverslag 2016.
E.
Vaststelling begroting 2018 en contributie 2018.
F.
Afscheid leden kascommissie en benoeming van twee nieuwe leden.
G.
Rondvraag.
H.
Sluiting huishoudelijke gedeelte.
5. Actueel
 Nieuws vanuit de VNG over o.a. de kabinetsformatie door Jantine Kriens, directievoorzitter
VNG.
6. De kloof als kwestie: ontwikkelagenda lokale democratie
De democratie binnen het openbaar bestuur is volop in beweging. Waar lange tijd de
representatieve democratie vrijwel als enige vorm van democratie gezien werd, springen
tegenwoordig de verschillende verschijningsvormen van democratie (representatief, direct,
participatief, deliberatief, ‘doe-democratie’) in het oog. Deze manifesteren zich het duidelijkst op
lokaal niveau en stellen het lokale bestuur voor mooie, maar soms ook moeilijke uitdagingen. Hoe
krijgen gemeenten het voor elkaar dat mensen mee willen doen, ook inwoners die zich nu niet
betrokken of vertegenwoordigd voelen? De VNG-werkgroep Democratie en Bestuur roept op tot
ruimte voor nieuwe vormen van bestuur en politiek om burgers beter te kunnen betrekken, en tot
ruimte voor verschillende vormen van democratie om zo maatschappelijke opgaven lokaal op maat
aan te kunnen pakken. Maar wat hebben lokale overheden nodig om deze omslag in denken en
doen te maken? En hoe problematisch is die kloof eigenlijk?
Er zijn een aantal gasten uitgenodigd om hierover vanuit verschillende invalshoeken met u van
gedachten te wisselen:




Jacques Wallage (Voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur)
Kees Breed (Themadirecteur Lokale Democratie Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
Arno Brok (Commissaris van de Koning Provincie Fryslân)

VFG voorzitter Tjeerd van der Zwan zal optreden als gespreksleider.
7. Sluiting
Na afloop van de vergadering wordt u van harte uitgenodigd om onder het genot van een hapje en
een drankje nog even na te praten.

