Platform
Middelgrote
Gemeenten
Belangenbehartiger en platform voor kennisdeling voor úw gemeente

Het Platform Middelgrote Gemeenten, het PMG, is een netwerk van
middelgrote gemeenten die vaak een centrumfunctie in de regio vervullen,
stedelijke problematiek kennen en een vergelijkbare schaal hebben.
Onze leden delen informatie met elkaar en zijn een vaste gesprekspartner
bij departementen en belangenbehartigers. In de pijlers Samenleving,
Economie & Fysieke Leefomgeving, Financiën en Bestuur delen en
ontwikkelen we kennis. Als het nodig is bundelen we de krachten. Dit
doen we bijvoorbeeld rond de thema’s ‘groot onderhoud gemeentefonds’

Koos Janssen (voorzitter) over Platform
Middelgrote Gemeenten:
“Door deelname aan het PMG kunt u
als bestuurders en ambtenaren op een
laagdrempelige manier collega’s uit
vergelijkbare gemeenten ontmoeten.”

en ‘bestuurlijke organisatie van Nederland’. Met enige regelmaat levert
dit concrete resultaten op. Zo is naar aanleiding van een voorstel van het
PMG de Wet Gemeenschappelijke Regelingen verruimd. Het PMG werkt in
overleg met de VNG, G32 en andere platforms.
Door deelname aan het PMG kunt u als bestuurders en ambtenaren
op een laagdrempelige manier collega’s uit vergelijkbare gemeenten
ontmoeten. Zo kunt u op een prettige manier van elkaar leren. Ook kunt
u het platform benutten om initiatieven vorm te geven, te innoveren en
ideeën op de nationale agenda te zetten!

» Praat mee in Den Haag
» Profileer uw gemeente
» Vergroot uw kennis

Leden:
Alphen a/d Rijn - Barneveld - Coevorden - De Bilt - Den Helder - De Ronde Venen
Doetinchem - Etten-Leur - Goes - Harderwijk - Heerhugowaard - Hoogeveen
Hoorn - Kampen - Kerkrade - Lochem - Nieuwegein - Nijkerk - Noordoostpolder
Oldambt - Papendrecht - Peel en Maas - Pijnacker-Nootdorp - Ridderkerk
Rijssen-Holten - Soest - Tiel - Utrechtse Heuvelrug - Valkenswaard - Veenendaal
Velsen - Veldhoven - Waalwijk - Weert - Winterswijk - Zeist

» Doe inspiratie op
» Vergroot uw netwerk
» Doe mee in onze pijlers

Meer weten?
» Bezoek onze website
www.middelgrotegemeenten.nl
» Abonneer u op onze
e-mailnieuwsbrief (via de site)
» Lees de publicatie
‘De Kracht van Middelgroot’
» Volg ons op Twitter: @PMGNL
» Meld u aan als gast voor
één van onze bijeenkomsten
» Word 1 jaar gratis aspirant-lid

Secretariaat PMG
Het Rond 1
Postbus 513, 3700 AM Zeist
T: 14 030 (Zeist)
E: middelgrotegemeenten@zeist.nl

