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Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 8 december 2015 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Schreurs 

Portefeuille(s) : Bestuurlijke zaken 

Contactpersoon : B. van Heil 

Tel.nr. : 8914 

E-mailadres : hell.b@woerden.nl 

Onderwerp: 

Deelname Platform Middelgrote Gemeenten 

Kennisnemen van: 

Onze deelname aan het Platform Middelgrote Gemeenten 

Inleiding: 

N.v.t. 

Kernboodschap: 

Medio 2015 zijn we als aspirant lid aangesloten bij het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG). Gelet op 
de toegevoegde waarde van het platform en de kleine investering die dit vraagt hebben we besloten 
structureel deel te nemen. 

Het is een netwerk van middelgrote gemeenten die informatie en innovatie delen en gezamenlijk lobbyen 
voor het belang van de middelgrote gemeenten. De krachten zijn eenvoudig te bundelen voor een lobby 
richting bijvoorbeeld het Rijk. Het platform is regelmatig een gesprekspartner voor bijvoorbeeld de VNG of 
het Rijk. Gelet op de Notitie Verbonden Partijen sluiten we ons vooral aan vanwege het kennisvoordeel en 
de bestuurlijke kracht (motieven drie en vier). Veel van de toetsingsgronden uit de Notitie Verbonden 
Partijen zijn niet aan de orde gelet op de lichte vorm van samenwerken. Zaken als sturing, (financiële) 
risico's, vermogensvorming, democratische controle zijn niet aan de orde. 

Het platform is georganiseerd rond vier pijlers: Bestuur, Financiën, Economie S Fysieke Leefomgeving en 
Samenleving. Het is informeel georganiseerd. Er is geen gemeenschappelijke regeling, eigen 
werkorganisatie of iets dergelijks. Het is een netwerk van bestuurders en ambtenaren (per pijler) die 
ambtelijk wordt ondersteund door de gemeente Zeist. De jaarlijkse bijdrage is relatief klein (C 3.500) en 
wordt gebruikt om standpunten en activiteiten onder de aandacht te brengen en bijeenkomsten te 
organiseren. 
Meer informatie over het platform en de deelnemers is te vinden op: www.middelgrotegemeenten.nl. 
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Vervolg: 

De financiële bijdrage aan het platform is helaas nog niet meegenomen in de begroting van 2016. We 
zullen dit in de bestuursrapportage verantwoorden. 

Bijlagen: 

N.v.t. 

De secretaris De burgemeeş 
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