Bestuur
Marjolein Steffens-van de Water heeft de functie van secretaris neergelegd. Na een
proefperiode na de verkiezingen van 2014 bleek deze taak helaas niet te combineren
haar functie als wethouder. Hazema Bahktali is toegetreden tot het bestuur en heeft de
functie van secretaris op zich genomen. Anjo van de Ven heeft de coördinatie van de
VPPG-academie overgedragen aan Jasper Guldemond. Hans Wensing heeft het bestuur
verlaten en is benoemd tot erelid en kreeg de gouden speld voor de vele jaren die hij als
penningmeester heeft gediend. Zijn opvolger is Peter Rietkerk. Het secretariaat wordt
ondersteund door Corine van den Brink.
Het bestuur vergaderde 5 keer (3 in Woerden en 2 in Utrecht).

VNG
In 2014 is door de VNG een scouting commissie ingesteld onder leiding van Marco
Pastors die twee opdrachten had meegekregen:
1. In algemene zin kandidaten van lokale politieke partijen enthousiasmeren voor de
VNG governance en stimuleren om zich in te schrijven voor de vacatures.
2. Kandidaten zoeken op basis van de profielen voor de VNG governance en motiveren
om zich aan te melden.
In februari vond een evaluatie plaats. Via de VNG scoutingcommissie zijn binnen de VNG
commissies nu 40 van de 226 vacatures ingevuld door leden van lokale partijen.
(voorheen was dit 19 van de 202 vacatures). De bestuurs- en commissieleden van lokale
groeperingen vervullen hun functie op persoonlijke titel en niet namens de VPPG.
Op 9 april was een lunchbijeenkomst bij de VNG waar leden van lokale partijen de kans
kregen om van gedachten te wisselen over verbetering van de inbreng van lokale items
bij de VNG-commissies.
Op het VNG congres van 2 en 3 juni was er een locatie beschikbaar gesteld voor de
VPPG. Leden van het bestuur waren aanwezig om met bezoekers te praten over de wijze
van belangenbehartiging door de VPPG.
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OSF
Vanwege de kandidatuur van Fons Zinken voor de verkiezingen van de Senaat, werd
door de OSF de site van de VPPG geblokkeerd. Deze daad leidde tot het verbreken van
verdere samenwerking.
De redenen:
1. De afgelopen jaren is gebleken dat de OSF langzaamaan wordt omgevormd naar een
landelijke politieke partij die haar macht wil baseren op het succes van de lokale
partijen.
2. In strijd met de opvatting van de VPPG en de lokale partijen heeft de OSF ingestemd
met de Wet subsidiering politieke partijen (Wspp) en de huidige Wet financiering
politieke partijen (Wfpp).
3. Bij de provinciale verkiezingen heeft de OSF de belangrijke aanbevelingen van de
VPPG genegeerd
4. OSF maakt misbruik van de naam LOKAAL.
5. De OSF respecteert niet ieders recht zich kandidaat te stellen binnen ons
democratisch bestel.

Verdere ondersteunende activiteiten en belangenbehartiging
(Slechts een greep uit de grote inzet van het bestuur. Er waren vele vragen op velerlei
gebied)








Op 4 januari is er een brief gestuurd naar de Minister-president over de
samenstelling van de staatscommissie die het functioneren van het parlementair
stelsel onderzoekt.
Gesprek gevoerd met Margriet de Jager, lid van het hoofdbestuur van de VNG.
Uitgenodigd door Jean Eigeman die in opdracht van Raadslid.NU (bekostigd door
BZK) onderzoek verricht om de rol van het verenigingsbureau te professionaliseren.
Hij wilde weten onze kijk op rol en verantwoordelijkheden van verschillende partijen
en hoe wij denken dat de rol van de raad en de positie van raadsleden versterkt kan
worden.
Interview verslaggever Limburgs Dagblad over de senaat.
Uitgenodigd door de fractie DENK in de Tweede-Kamer om te praten over de lokale
democratie.
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Gesproken in de commissie B&B in de Bilt over weigering van de raad en het College
om toe te staan dat lokale groeperingen de contributie betalen uit de bijdrage
fractieondersteuning. Deze procedure liep meerdere jaren.
Na een goed gesprek met actievoerders van ‘Meer democratie’ in Amsterdam heeft
het bestuur besloten actief mee te werken aan het burgerinitiatief “Stop
partijpolitieke benoemingen!”. Dit in het belang van een verbetering van de lokale
democratie.
Ondersteuning fractievoorzitter Franssen (Voerendaal) bij het conflict over de
toepassing van artikel 33 Gemeentewet.
Voorzitter en secretaris namen deel aan bijeenkomsten bij Prodemos in Den Haag
over de toekomst van ledenpartijen.

Rechtspositie raads- en commissieleden
Het bestuur van de VPPG heeft op basis van dit Rechtspositiebesluit de contributie aan
de landelijke beroepsvereniging VPPG als volgt aangepast:
1. De contributie bedraagt € 50 per raadslid en per commissielid;
2. Zodra alle raads- en commissieleden van een lokale politieke groepering lid zijn van
de VPPG wordt ook de vereniging van de in de raad vertegenwoordigde leden
automatisch lid van de VPPG;
3. De contributiebetaling aan de VPPG gaat als volgt plaatsvinden. Het raadslid of
commissielid ontvangt van de VPPG de factuur voor de contributie en laat deze
vervolgens betalen door de gemeente;
4. Indien alle raadsleden en commissieleden aangemeld worden als lid van de VPPG
dan krijgt de fractievoorzitter de factuur en laat deze vervolgens betalen door de
gemeente.

Nieuwsbrief
Academie
Afgelopen jaar hebben we veel maatwerktrainingen kunnen invullen. We hebben
partijen geholpen met het herdefiniëren van hun missie en visie; het debatvaardiger
worden van raadsleden en wethouders en we hebben (vaak!) teamtrainingen gegeven.
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Teamtrainingen om alle pluimages die een lokale partij weten te herbergen, toch
effectief te laten samenwerken. Gaaf!
De coördinatie van de academie is overgegaan in handen van een professionele partij:
De Kunst van Anders. De eigenaren hiervan zijn zelf lokaal politiek actief. Het grote
voordeel van deze professionele partij is dat zij zich volledig kunnen storten op het doen
uitgroeien van de academie.
Hoewel De Kunst van Anders een commerciële partij is, zullen de tarieven voor
trainingen passen in de lijn van de VPPG.

Website
De website van de VPPG is in het afgelopen jaar compleet nieuw opgebouwd. Er zijn een
aantal nieuwe functionaliteiten aan toegevoegd zoals de formulieren om vragen mee in
te sturen en het formulier om snel en eenvoudig lid te worden.
Er wordt nog steeds gesleuteld aan de site om nieuws en informatie zo duidelijk mogelijk
over te brengen.
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