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Congres voor Lokale Politieke Partijen

zaterdag 13 februari van 11.00 - 14.00 uur | online

Geachte mevrouw Bus,

Het eerste VNG Congres voor Lokale Politieke Partijen staat voor de deur. Het vindt online 

plaats op zaterdag 13 februari 2021. Het congres richt zich op iedereen die zich inzet voor 

onafhankelijke lokale politieke partijen, zowel bestuurders en raadsleden als leden van lokale 

politieke partijen. Graag vragen wij u de uitnodiging in deze mail te verspreiden onder 

raadsleden van onafhankelijke lokale partijen. Wij vertrouwen erop dat via de raadsleden ook 

de wethouders, burgemeesters en andere leden van lokale politieke partijen geattendeerd 

worden op dit congres.

Achtergrond congres

Lokale politieke partijen drukken al decennia hun stempel op de lokale democratie. 

Onafhankelijk en zonder steun van de Rijksoverheid. En hun aandeel in de lokale politiek 

groeit. Ze bekleden momenteel ruim een derde van de huidige raadszetels en gezien de winst 

bij recente herindelingsverkiezingen lijkt deze trend door te zetten. Maar de lokale politieke 

partijen beschikken niet over dezelfde middelen als lokale afdelingen van landelijke partijen. 

Dat moet anders, concludeerde het Expertiseteam van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten dit jaar in het advies ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’.

De inzet voor een gelijk speelveld en een gezamenlijke stem vormt een belangrijk onderdeel 

van het congres dat de VNG organiseert samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties en het Kennispunt Lokale Politieke Partijen.

Vanuit thuis

Vanwege de corona-beperkingen vindt de dag online plaats tussen 11.00 en 14.00 uur. Met 

vanuit een centrale studio in de Haagse Fokker Terminal live talkshows, workshops, 

flitscolleges, ontmoetingen en een slotshow. Met mooie voorbeelden uit de praktijk van lokale 

politieke partijen. En veel workshops en lessen ter ondersteuning van het werk van lokale 

politieke partijen.

We denken dat het congres een belangrijke steun in de rug kan zijn voor onafhankelijke lokale 

politieke partijen, aanvullend op wat vanuit de gemeentelijke organisaties wordt gefaciliteerd 

voor bijvoorbeeld raadsleden. Om deze reden vragen we u de oproep hieronder te 

verspreiden onder (raads)leden van lokale politieke partijen in uw gemeente.

Hartelijke dank voor uw medewerking.

Namens de organisatie,

Jan van Zanen

Voorzitter VNG

Page 1 of 3Congres voor Lokale Politieke Partijen op 13 februari 2021

17-12-2020mhtml:file://C:\Users\mme028\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Conte...



Meer informatie kunt u vinden op de website. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden 

voor het congres.

De organisatie van het Congres Lokale Politieke Partijen is in handen van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij werkt samen met het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Kennispunt lokale politieke partijen.
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Schuif aan bij het Congres voor Lokale Politieke Partijen

zaterdag 13 februari van 11.00 - 14.00 uur | online

Pak je computer, tablet of smartphone en schuif aan voor een middag vol goede 

gesprekken, leuke lessen en inspirerende verhalen. Voor iedereen die zich inzet voor 

onafhankelijke lokale politieke partijen. Ben jij erbij op zaterdag 13 februari?

Gezamenlijke stem

Als lid van een onafhankelijke lokale politieke partij geloof jij in de kracht van politiek die dicht 

bij mensen staat. Duizenden lokale politici delen die bevlogenheid met jou. Dat maakt dat 

lokale politieke partijen al decennia hun stempel drukken op de lokale democratie. 

Onafhankelijk en zonder steun van de Rijksoverheid. En hun aandeel in de lokale politiek 

groeit. 

Die betrokkenheid verdient een gelijk speelveld en een gezamenlijke stem. Die laten we 

horen op zaterdag 13 februari tijdens het VNG Congres voor Lokale Politieke Partijen, een 

online dag voor en door lokale politieke partijen. Door samen een vuist te maken, krijgen we 

ook in Den Haag een stem en een gezicht, met als motto eenheid in verscheidenheid.

Vanuit thuis

Vanwege de corona-beperkingen kunnen we elkaar nog niet fysiek live ontmoeten. Dus kun je 

deze dag vanuit thuis beleven, tussen 11.00 en 14.00 uur. Met vanuit een centrale studio in 

de Haagse Fokker Terminal live talkshows, workshops, flitscolleges, ontmoetingen en een 

slotshow. In het CollegeLokaal, LesLokaal, LabLokaal en BarLokaal. Met mooie voorbeelden 

uit de praktijk van lokale politieke partijen. Hoe ze hun netwerk uitbreiden, kennis delen of 

campagne voeren, bijvoorbeeld via Facebook. Of je leert hoe je beter onderhandelt, 

debatteert of hoe je burgemeester wordt. Of je ontmoet vertrouwde en nieuwe gezichten in 

het BarLokaal.

Voor en door lokale politieke partijen

Alles draait om de verhalen, lessen en vragen van lokale politieke partijen tijdens de sessies, 

die grotendeels door de lokale partijen zelf worden verzorgd. We hopen in elk geval te 

verwelkomen minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Winnie Prins, voorzitter van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen en wethouder van 

Leefbaar Zeewolde en Jan van Zanen, voorzitter van de VNG en burgemeester van Den 

Haag. De dag wordt gepresenteerd door presentatrice, interviewster en theatermaakster Nina 

de la Croix.

Inschrijven

Schrijf je in op de website.
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Wees er snel bij, want sommige sessies zijn beperkt toegankelijk.

Tot 13 februari!

Namens de organiserende partijen,

Jan van Zanen

Voorzitter VNG

De organisatie van het Congres voor Lokale Politieke Partijen is in handen van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij werkt samen met het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Kennispunt Lokale Politieke Partijen.

Dit bericht is verzonden door VNG Connect in opdracht van

Vereniging van Nederlandse Gemeenten | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag

t. 070 - 373 84 58 | e. vngconnectcongressen@vng.nl | w. vngconnect.nl/congressen | KvK-nummer 27195052
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