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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
Op 28 februari was het 100-jarige bestaan van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een feit. Bij 
een dergelijk jubileum mag natuurlijk best even stilgestaan worden. Op 5 en 6 juni vindt daarom op het 
Malieveld in Den Haag een jubileumcongres plaats.  
Het jubileumcongres bestaat niet alleen uit allerlei workshops, excursies en vergaderingen. Er zijn ook 
feestelijkheden ingepland die opgeleukt worden met bekende Nederlanders als Johan Cruijff en Matthijs van 
Nieuwkerk. Mede hierdoor zijn de kosten voor dit jubileumcongres erg hoog: zo’n 3 miljoen euro, aldus 
diverse media.  
Deelname aan het congres is ook niet gratis. Bezoekers betalen € 795,-- voor 2 dagen, plus een 
jubileumbijdrage van € 27,50. Voor het avondprogramma wordt nog eens € 47,50 gerekend. In totaal komt 
dat neer op € 870,-- per persoon.  
Dat is een fors bedrag in tijden dat gemeenten alle zeilen bij moeten zetten om begrotingen rond te krijgen 
en pijnlijke besluiten moeten nemen over bezuinigingen. Volgens de SP past het dan niet om als VNG zo’n 
duur feest te geven, en past het bestuurders niet om tegen dergelijk hoge kosten deel te nemen aan 
feestelijkheden.  
De SP roept de leden van het college van B&W op om niet deel te nemen aan dit congres. Het is niet uit te 
leggen dat er door bestuurders zo met gemeenschapsgeld wordt omgesprongen, terwijl we van onze 
inwoners begrip en steun vragen voor bezuinigingen die diep ingrijpen op de levens van mensen en die ten 
koste gaan van onze voorzieningen.  
Als zij toch van plan zijn het congres en de festiviteiten daaromheen te bezoeken, dan ziet de SP graag dat 
de kosten voor deze deelname door de leden van het college zelf betaald worden.  
 
De SP ziet graag een reactie van het college op deze brief tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de SP-fractie, 
Erik de Vries 
fractievoorzitter SP Helmond 
 
Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede. 
 
De kosten van het tweedaagse VNG congres zijn dit jaar hetzelfde als vorig jaar met als uitzondering een 
inflatiecorrectie en een apart gespecificeerde jubileumbijdrage van € 27,50 om in de opzet van het congres 
bijzondere aandacht te kunnen besteden aan het 100-jarig bestaan van de VNG.  
Daarnaast bedragen de kosten van de feestavond € 47,50. Wij nemen hieraan (evenals voorgaande jaren) 
niet deel. 
Het congres kent dit jaar een uitgebreider programma dan voorgaande congressen en er is een aantal 
prominente sprekers die het verleden en de toekomst van het lokaal bestuur zullen belichten. Daarnaast 
wordt een groot aantal deelcongressen gehouden over actuele thema’s. 
Ook dit jaar maakt de modulaire opbouw van het congres het de deelnemers mogelijk om zelf de hoogte van 
de congreskosten te bepalen.  
Het deelnemen aan de algemene ledenvergadering op woensdagmiddag 6 juni is uiteraard gratis. De kosten 
voor de leden zijn ondermeer gedrukt dankzij sponsoring van onderdelen van het congres. 



Gemeenteraad van Helmond Blz. 2 
Bijlage 11  
 

 
Dit jaar bestaat de VNG 100 jaar. Vanwege de financieel-economische crisis en de bezuinigingen is besloten 
de viering van het jubileum sober te houden. Het congres vervult sinds jaar en dag een belangrijke functie 
voor kennisuitwisseling en netwerken van collegeleden, raadsleden en gemeentesecretarissen.  
De kosten die de VNG voor een dergelijke congres in rekening brengt vinden wij, gezien het programma, 
redelijk. Het VNG bestuur heeft, gezien de moeilijke economische vooruitzichten, in de congresfolder 
aangekondigd vanaf volgend jaar de kosten verder terug te willen brengen.  
 
Wij zullen dit jaar, evenals voorgaande jaren, de feestavond niet bezoeken zodat extra kosten niet aan de 
orde is. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
de burgemeester,  de secretaris, 
drs. A.A.M. Jacobs.  A.A.M. Marneffe RA. 
 


