
Procedure en werkwijze organisatie LPB Congres

In dit document lichten we de procedure en werkwijze toe om de organiserende gemeente
te worden voor het jaarlijkse LPB Congres.

Het LPB Congres is een jaarlijks congres dat ieder jaar georganiseerd wordt door een andere
(gast)gemeente. De leden van het LPB maken daardoor ieder jaar kennis met een andere
stad, andere projecten en andere mensen. Dit maakt het congres voor de LPB leden
aantrekkelijk. Daarnaast is het voor de organiserende gemeente fijn om input te krijgen van
zo’n grote groep aan vakgenoten.

Het LPB is (mede) verantwoordelijk voor het congres op inhoud en organisatie en staat de
organiserende gemeente bij met raad, daad en advies. Het is uitdrukkelijk een
samenwerkingsverband tussen LPB en de organiserende gemeente. Op alle fronten van het
congres. Er is al jarenlange ervaring aanwezig bij het bestuur. Er kan veel in overleg worden
bepaald.

De procedure
In de procedure maken we onderscheid in een voorfase en een beoordelingsfase.

De voorfase
In de voorfase maken we iedereen duidelijk wat de kandidaat-gemeenten moeten doen om
in aanmerking te komen voor de verkiezing (de “harde randvoorwaarden” en de overige
beoordelingscriteria). Hier ligt per jaar een planning aan ten grondslag. Veelal kunt u zich tot
april van het voorafgaande jaar inschrijven voor de kandidaatstelling.

De beoordelingsfase :
De beoordelingsfase bestaat uit de 4 volgende stappen:

Stap 1
Het toetsen van de harde criteria.
Deze selectie vindt plaats op basis van de brieven (format) die de kandidaat-gemeenten
hebben gestuurd om zich aan te melden. De gemeenten die hier aan voldoen worden
uitgenodigd om hun plan te komen presenteren.

Stap 2
Het toetsen van de overige criteria.
Dit gebeurt aan de hand van een presentatie, die de kandidaat-gemeente houdt voor de jury.
De jury bestaat uit twee bestuursleden van het LPB en één deelnemer uit de klankbordgroep

Bestuursleden die werkzaam zijn bij gemeenten die ook hebben aangegeven het congres te
willen organiseren, worden uitgesloten om zitting te nemen in de jury.
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Stap 3
Het aanwijzen van een winnaar.
De jury beschrijft in een kort juryrapport waarom de winnende gemeente in dat jaar de
locatiedagen mag organiseren. Dit aan de hand van de gestelde criteria. Tegen de uitslag van
de verkiezing kan geen bezwaar worden gemaakt.

Stap 4
Het bekendmaken van de keuze tijdens het LPB Congres in het huidige jaar.

Selectie
Voor deze verkiezing hebben wij criteria vastgesteld. Wij maken onderscheid in harde
randvoorwaarden en inhoudelijke criteria. Bij de selectie wordt eerst getoetst of wordt
voldaan aan de harde randvoorwaarden.  Kan daar niet aan worden voldaan dan zal dat
direct tot een afwijzing leiden

De harde randvoorwaarden zijn:
1. Aantoonbaar breed bestuurlijk draagvlak dat bij de aanmelding als kandidaat wordt

overlegd.
2. Capaciteit en geld om een twee-driedaags congres  te organiseren. Duidelijk moet zijn

dat er ambtelijke capaciteit (uren) worden gereserveerd voor de organisatie. Het
financiële risico ligt volledig bij de organiserende gemeente. De ervaring leert echter
dat organiserende gemeenten tot nu toe achteraf nooit geld hebben toegelegd op de
organisatie van het congres.

3. Accommodaties en faciliteiten voor congres (grote zaal en kleinere zalen), lunch,
diner, feest en overnachting in, of met een afstand van 20 minuten rijden van de
organiserende gemeente. De gemeente moet rekenen op 300 – 400 deelnemers aan
het congres. De overnachtingen vinden plaats in één of meerdere middenklasse
hotel(s).

4. De binding met het LPB. De organiserende gemeente is bekend als (actief) lid van het
LPB.

Verdere beoordelingscriteria zijn:
1. Wat zijn de kwaliteiten van uw gemeente (denk aan ligging, historie,

bevolkingssamenstelling, problematieken, inrichting, enz.)
2. Kenmerken van het gebiedsgericht werken in de gemeente, en waarom is het

landelijk interessant?
3. De visie van de gemeente op het congres. Wat kunnen leden van het LPB op het

congres halen? Welke landelijke en lokale ontwikkelingen komen naar voren op het
congres? En op welke manier geeft de gemeente daar invulling aan tijdens het
congres?

4. Een duurzame inhoudelijke opbrengst voor de congresdeelnemers
5. Vorm van het congres

2



Globale planning

Februari
Een brief sturen naar de gemeenten die zich hebben aangemeld, waarin de verkiezing wordt
aangekondigd en waarin een oproep wordt gedaan om definitief mee te doen aan de
verkiezing.

April
In april moeten de gemeenten die willen deelnemen zich hebben gemeld via een verplichte
format.

Juni
Presentatie van het bidbook aan de jury, daarna volgt de selectie door de jury en het besluit
door het bestuur.

De deelnemende gemeenten krijgen uitsluitsel vóór de officiële bekendmaking, maar
houden dit geheim.

De officiële bekendmaking gebeurt tijdens het congres van dat jaar.

Vragen of opmerkingen?
Voor meer informatie over deze verkiezing kunt u zich wenden tot:

Niko Paap Lenneke Degenaar
N.Paap@amersfoort.nl lenneke.degenaar@gmail.com
06 551 212 85 06 404 021 74

Beiden zijn bestuursleden van het LPB.
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