JAARVERSLAG 2016
Bestuur
Op 12 november was het afscheidsdiner voor penningmeester Hans Wensing uit Assen.
Op dat diner waren ook aanwezig de gouden speld dragers Herman Jansen (eerste
voorzitter) en Adri Gaasbeek (zeer veel jaren bestuurslid).
Het secretariaat wordt ondersteund door Corine van den Brink, raadslid in Alkmaar.
Het bestuur vergaderde 4 keer in Utrecht. Voorts was er 8 keer overleg ter
voorbereiding van een specifieke activiteit of over de voortgang van administratieve
werkzaamheden.

Algemene ledenvergaderingen (ALV)
ALV was op 11 juni in Vleuten. Na de ALV was de workshop met als titel:” Missie en visie
lokale groeperingen”.
Extra ALV op 17 september in Oss ter vaststelling van de rekening 2015 en begroting
2016. Daaraan gekoppeld een regiobijeenkomst met als thema:”Integriteit en lokale
partijen”.

VNG
Overleg met voorzitter VNG van Zanen in Utrecht (20 mei).
Aanwezig met een stand op het VNG congres in Haarlemmermeer (7 juni)

Verdere ondersteunende activiteiten en belangenbehartiging
(Slechts een greep uit de grote inzet van het bestuur. Er waren vele vragen op velerlei
gebied)
 Zitting College van Beroep en te Den Haag 4 januari.
 Gesprek met Bram Berkhout in A’dam (20 jan.). Hij benaderde de VPPG met een
verzoek tot deelname aan het evaluatieonderzoek van de zogenaamde
Dijkstalwetgeving. Zijn bureau voerde deze evaluatie uit in opdracht van het
Ministerie van BZK.
 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. Het gesprek was op 20 januari in Utrecht.
 Op 5 februari heeft de secretaris de vrouwenbijeenkomst bezocht voor raadsleden.









Diverse keren schriftelijk en telefonisch overleg gevoerd met Margriet de Jager, lid
van het hoofdbestuur van de VNG.
Overleg Rob Willems (Lokaal Peel&Maas) in Meijel (14 april).
Uitgenodigd door burgemeester Brok van Dordrecht voor informatie over de
activiteiten van de VPPG (23 mei).
Overleg met fractie Beter voor Dordt (22 augustus).
Gesprek met Kamerlid Norbert Klein in Nieuwegein (30 augustus).
Overleg met bestuur en fractie VenLokaal in Venlo (12 september).
Op 24 november debat in studio VondelCS "Is de journalistiek het schoothondje van
de macht geworden?

Rechtspositie raads- en commissieleden
Het bestuur van de VPPG heeft met betrekking tot de uitvoering van het
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden zeer veel werk gehad vanwege de
onwettige acties van de VNG en minister Plasterk. Als gevolg daarvan blokkeerden vele
griffiers de uitvoering van het rechtspositiebesluit terwijl zij daartoe niet bevoegd zijn
noch hun taak is.
BZK
In een brief aan de minister van BZK van 13 april heeft de VPPG haar ongenoegen geuit
over de weigering om de VPPG als gesprekspartner te zien en uit te nodigen voor
overleg. Het wekt bij de VPPG de stellige indruk dat de minister zich verzet tegen een
verdere toename van de invloed van lokale groeperingen. Ook de bevoorrechte- en
voorkeurspositie van de raadsleden van landelijke partijen is een aantasting van het
gelijkheidsbeginsel en duidt op verzet tegen lokale groeperingen. Het bestuur van de
VPPG heeft de minister dringend verzocht om de VPPG te betrekken bij alle overleg met
betrekking tot de verbetering van de lokale democratie. Taal noch teken en dus volgde
op 30 mei een herinnering en verzoek. Naar aanleiding van het besluit van de minister
van 1 juni 2016 en 21 juni 2016 maakt de VPPG op 29 juni bezwaar. Op 26 augustus was
de Hoorzitting bij BZK in Den Haag. Op 16 september was de beslissing op het bezwaar.
Gemeenten
Vele raadsleden die nog niet lid zijn van de VPPG bestookten ons met vragen vanwege
de uitvoeringsblokkades die zijn opgeworpen door VNG en BZK en gesteund werden
door griffiers. In plaats van raadsleden te ondersteunen werden ze tegengewerkt. Een
eigenaardige opvatting van hun functie.
Gelukkig was er een moedig raadslid in Weststellingwerf die bereid was om met steun
van de VPPG een bezwarenprocedure te volgen. Tegen het besluit van het College van
B&W van Weststellingwerf van 14 juni 2016 tot weigering om de contributie te betalen
heeft de VPPG samen met het raadslid Hans de Vries bezwaar ingediend. Zoals verwacht
bleef het College bij het eerder ingenomen standpunt. Daarop volgde het beroep bij de
rechter op 1 december.

In de gemeente Echt-Susteren heeft het College van B&W gemeend dat de raad het
bevoegde gezag is met betrekking tot de uitvoering van het rechtspositiebesluit. Een
unicum in Nederland. Overigens werd het raadsbesluit genomen door de voorzitter en
de griffier zonder dat er een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. Ook hiertegen is
de VPPG in beroep gegaan bij de rechter.
Beide procedures zijn nog in behandeling.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief verscheen 8 keer.

Academie
Afgelopen jaar heeft De Kunst van Anders als coördinator van de VPPG academie
maatwerktrainingen kunnen invullen. Groeperingen werden geschoold in het
herdefiniëren van hun missie en visie en in debatvaardigheid. Belangrijk waren ook de
teamtrainingen.
Hoewel De Kunst van Anders een commercieel bureau 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. Het bestuur is nog niet
tevreden over de site. Moeizaam wordt nog steeds gesleuteld aan de site om nieuws en
informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen.

