
 Miranda de Vries is 

burgemeester van 

Etten-Leur en lid van de 

ROB.  Zij is gepromo-

veerd politicoloog en 

denkt graag na over de inrichting van het 

openbaar bestuur en de vraag hoe inwo-

ners daar een goede rol in kunnen vervul-

len en hoe de overheid daarop aan kan 

sluiten.

De Raad voor het Openbaar Bestuur 

(ROB) adviseert over de inrichting en het 

functioneren van de overheid. 

Job Cohen, 

Thorbeckehoogleraar en 

voorzitter van het VNG 

Curatorium, zal de bijeen-

komst modereren. 

VNG Atriumlezing, 22 februari 2018

Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden
Miranda de Vries

Na de gemeenteraadsverkiezingen beginnen tal van burgemeesters, 
raadsleden, griffiers en externe informateurs aan de belangrijke taak 
om afspraken te maken voor een nieuwe raadsperiode. Kan een 
akkoord op een nieuwe manier tot stand komen? En hoe gaat u daar-
bij te werk?

Vier jaar geleden hebben veel gemeenten afspraken vastgelegd in 
akkoorden die op vernieuwende wijze tot stand zijn gekomen omdat 
zij bewoners, verenigingen en ondernemers hebben betrokken bij 
het maken van het akkoord. De Raad voor het Openbaar Bestuur 
(ROB) heeft op verzoek van de VNG die alternatieve vormen voor het 
sluiten van akkoorden geïnventariseerd en samengebracht in een 
bundel.  Deze heeft als doel al die mensen die na de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen aan de slag willen, te informeren en te 
inspireren om het dit jaar anders aan te pakken. Welke lessen hebben 
deze gemeenten geleerd, wat zijn de valkuilen en de succesfactoren 
en hoe zou u in uw eigen gemeente te werk zou kunnen gaan bij het 
maken van uw akkoorden?

Tijdens de Atriumlezing van 22 februari zal Miranda de Vries, burge-
meester van Etten-Leur en llid van de ROB, de bundel ‘Nieuwe poli-
tiek, nieuwe akkoorden’ presenteren. Daarbij zal ze uiteraard vertel-
len over de nieuwe manieren waarop akkoorden gesloten kunnen 
worden, en waarom het zinvol  is om het collegeakkoord niet op te 
stellen via vertrouwelijke onderhandelingen achter gesloten deuren 
maar bewoners te betrekken bij het opstellen van de politieke 
agenda voor de komende vier jaar.



In een paneldiscussie zullen de gemeenten Almelo en Cranendonck over hun eigen ervaringen komen vertel-
len. Namens Almelo zullen Corrie Steenbergen, raadsgriffier, Bert Hümmels, raadslid Leefbaar Almelo en Dörte 
Jürgensen, strategisch raadsadviseur, aanwezig zijn. Van Cranendonck komen de heren Karel Boonen, fractie-
voorzitter Cranendonck Actief! en Frans Kuppens, CDA-wethouder Economie en Financiën met burgerpartici-
patie in portefeuille.

De lezing vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur in het Atrium van de VNG (Nassaulaan 12, Den Haag). Aansluitend 
vindt een borrel plaats. U kunt zich hier aanmelden.

U bent van harte uitgenodigd om uw ervaringen te delen en kennis en inspiratie op te doen.

Vragen of meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Baaten van de afdeling Bestuurszaken van de VNG, 
via 06 57 59 32 74 of via atriumlezing@vng.nl.

https://vng.nl/aanmeldformulier-atriumlezing-miranda-de-vries

