
 

Aan 
de leden van het Algemeen Bestuur van de G40 

Beste leden van het Algemeen Bestuur van de G40, 

 

Op 28 februari 2023 loopt het huidige convenant van Platform31 en G40 af. Op basis van de 

wederzijdse ervaringen hebben we afgesproken de samenwerking voort te zetten. We geven 

onszelf daarmee ook de mogelijkheid om wat we hebben geleerd in de afgelopen vier jaar in 

te brengen in een nieuw convenant. Daarmee duiden we tevens het karakter van het 

convenant: een gezamenlijke inspanning, ieder vanuit de eigen rol, om handvatten te bieden 

aan lokale bestuurders die bijdragen aan het betekenisvol en effectief oppakken van grote 

beleidsopgaven. 

 

Inhoud van het nieuwe convenant 

Het nieuwe convenant ligt voor u en wij zijn er blij mee! Meer dan voorheen hebben we 

ervoor gekozen om de inhoudelijke opgaven van de steden centraal te stellen. Hiermee 

vergroten we het inzicht in waar deze samenwerking zich op richt. Tegelijkertijd biedt de 

tekst de mogelijkheid om waar nodig in te spelen op actuele ontwikkelingen. We hebben 

rijkelijk geput uit de gesprekken die werden gevoerd tijdens de bestuurlijke startbijeenkomst 

van de G40 in Almere in september van dit jaar. Daarnaast is gebruik gemaakt van de kennis 

en ervaring van Platform31 en uiteraard de opbrengsten van diverse overleggen in pijlers en 

themagroepen. Op deze manier hebben we een zo breed mogelijk draagvlak onder het 

convenant gelegd. 

 

Alle toelichting vindt u in het convenant zelf en in de bijlagen. We lichten er graag enkele 

zaken uit: 

- we spreken met elkaar een aanpak af waarmee we inzicht krijgen in het gebruik en de 

effectiviteit van de producten die het convenant oplevert. Met deze inzichten en de 

doorlopende gesprekken tussen pijlersecretarissen en Platform31-experts kunnen we 

waar nodig op inhoud en proces bijsturen. Afspraken hierover zullen hun beslag vinden in 

de jaarplannen die worden gemaakt ter uitvoering van het convenant; 

- we zoeken in onderling overleg altijd naar de aanpak die het best bij de (kennis)vraag 

past, ook als daarvoor een beroep op anderen moet worden gedaan. Het uitgebreide 

netwerk van Platform31 is daarbij van grote meerwaarde; 

- we werken met jaarplannen die we halfjaarlijks tegen het licht houden. Daarmee zorgen 

we voor de nodige flexibiliteit en ruimte om in te kunnen spelen op de actualiteit; 

- Platform31 staat als netwerkorganisatie doorlopend in contact met zowel G40-steden als 

haar andere partners, waaronder ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties 
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en marktpartijen. Op die manier is zij in staat, ook gedurende de jaarplannen, in te 

brengen welke vraagstukken (extra) aandacht vragen en welke ontwikkelingen buiten het 

directe G40-netwerk relevant zijn; 

- de G40-visie op de bestuurlijke verhoudingen is onderdeel geworden van het convenant. 

Daarmee beantwoorden we aan de wens om het thema ‘bestuurlijke verhoudingen’ te 

koppelen aan de inhoudelijke opgaven. Dat voorkomt dat we die verhoudingen als doel op 

zich gaan zien; 

- de looptijd van het convenant is eenmalig op vijf jaar gezet. Daarmee wordt hij uit het 

ritme van de raadsverkiezingen gehaald. Het afgelopen jaar bleek namelijk dat de late 

totstandkoming van colleges onwenselijke vertraging opleverde voor het proces om tot 

een nieuw convenant te komen; 

- gedurende de convenantsperiode is de bijdrage per stad €0,15 per inwoner per jaar (CBS 

peildatum 1 januari 2022). Dat is een verhoging met €0,02 ten opzichte van de huidige 

bijdrage. Gezien de looptijd van het nieuwe convenant en gestegen kosten, zien we dit als 

billijk. 

 
Afspraak per stad 
Uitvoering van het huidige convenant wordt gerealiseerd doordat ieder lid van de G40 een 
eigen samenwerkingsovereenkomst met Platform31 heeft. Ook voor de nieuwe 
convenantsperiode kiezen we voor deze constructie. In de bijlage is een format voor die 
samenwerkingsovereenkomst opgenomen. Wij bevelen van harte aan om met de 
overeenkomst akkoord te gaan en daarmee verzekerd te blijven van de kennis en ervaring 
die uit deze samenwerking naar voren komt. Graag verzoeken wij u om een volledig 
ingevulde en ondertekende versie per mail naar de relatiemanager-G40 van Platform31 te 
sturen (zie hieronder voor de gegevens) 
 
Zoals eerder afgesproken is de looptijd van het huidige convenant verlengd tot 1 maart 2023. 
We streven ernaar om uiterlijk 1 maart 2023 alle 41 samenwerkingsovereenkomsten binnen 
te hebben.  
 
Meer informatie 
Vanzelfsprekend geven we graag extra toelichting op het convenant en de totstandkoming 
ervan. Uw vragen kunt u richten aan de secretaris van de G40, Genie Hendriks 
(ej.hendriks@breda.nl) en/of de relatiemanager G40 van Platform31, Anjel Punte 
(anjel.punte@platform31.nl).  
 
Rest ons u bij voorbaat dank te zeggen voor het gestelde vertrouwen in deze mooie 
samenwerking. 
 
Vriendelijke groet en goede feestdagen gewenst, 
 
 
 
 
Paul Depla Victor Everhardt 
voorzitter Stedennetwerk G40 directeur-bestuurder Platform31 
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