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Geachte raadsgriffier,
Zoals toegezegd in onze brief aan u van 1?november2009 ontvangt u hierbij tien exemplaren van de
brochure van net inwerkprogramma van het Actieprogramma Lokaai Bestuur. Dit inwerkprogramma is
door het Aetisprograrnrna samengesteld ten behoeve van de nieuwe gemeenteraden.
Het bevat praktische workshops, die raadsleden kunnen ondersteunen bij de verschillende rollen er»
taken die zij hebben, bij de instrumenten die zij tot nun beschikking hebben en de vaardigheden die zij
nodig hebben om hun werk zo effectief mogelijk uit te oefenen.
Met behulp van de 'menukaart' bij het inwerkprogramma kunt u als griffier de behoeften in de
gemeenteraad inventariseren en aan de hand daarvan een passend programma samenstellen.
Nadat u de behoeften in de raad hebt gei'nventariseerd, kunt u uw keuze voor de workshops kenbaar
maken via hetspeciale aanmeldformulierop onze website: http://actieproqrammalokaalbestuur.nl/ALB-

•
Na het invullen en verzenden van ditformulierwordt contact met u opgenomen en in overleg met u
een aanbod gedaan.
Wij vragen u vriendelijk de brochures te verspreiden onder de fracties in de gemeenteraad.
Wilt u meerdere exemplaren van de brochure willen ontvangen of heeft u vragen over het
inwerkprogramma, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met het Actieprogramma Lokaai Bestuur
via telefoonnummer 070-3738020 of per mail actieproaramma@vnq.nl.
Mocht u al interesse hebben getoond in het inwerkprogramma, dan danken wij u hiervoor harteljjk.

Wij wensen u veel succes toe bij de start van de nieuwe raadsperiode. Mochten in uw gemeente de
verkiezingen zijn uitgesteld of op 18 november 2009 al hebben plaatsgevonden, ook dan kunt u
uiteraard gebruik maken van de workshops van het inwerkprogramma.
Het werken aan professionalisering blijft immers een continu en dynamisch procest
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Roelie Lenten
Projectleider Actieprogramma Lokaai Bestuur

NB: Wij maken u - en de raadsleden in uw gemeente - tevens attent op de regiocongressen voor
raadsleden 'Raad op zaterdag'die wij organiseren (ZwGlle-24 april, Rotterdam - 29 mei 2010,
Eindhoven - 26 September 2010). Deze dagen staan in het teken van workshops (kennis en
vaardigheden) en ervaringsuitwisseling met collega-raadsleden. Voor meer informatie kijk op
.www.actleDfoaramma.nL Medio maart ontvangen alls griffiers een aantal uitnodigingsfolders met het
verzoek deze onder de aandacht van de raadsleden te brengen.

