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VOORWOORD   
 

 
 

Geachte leden,  
 
In het verslagjaar heb ik samen met de overige bestuursleden en het secretariaat getracht inhoud te 
geven aan de rol van de VZHG als gesprekspartner van de provincie Zuid-Holland en de VNG. Wij 
bewaken daarbij onze onafhankelijke positie en streven als netwerkorganisatie naar een 
 toegevoegde waarde in de contacten tussen de VNG en de Zuid-Hollandse gemeenten.   
 
Evenals de VNG willen wij aansluiten bij belangrijke thema’s die spelen in gemeenten en daarmee 
een bijdrage leveren aan een krachtig lokaal bestuur.  
Speerpunten voor 2016 waren voor de VZHG gemeentefinanciën en omgevingswet. De VZHG was 
samen met de provincie Zuid-Holland organisator van een bijeenkomst voor wethouders financiën in 
juni 2016. In oktober 2016 was de VZHG betrokken bij een Zuid-Hollandse Bestuurderstafel 
Omgevingswet, waaraan zowel Rijk, provincie, gemeenten als de waterschappen deelnamen.  Met de 
provincie Zuid-Holland werd een Bestuurdersdiscours georganiseerd dat bestond uit een denktank 
en expertmeetings rond de thema’s herijking bestuurskracht en effectieve regionale samenwerking. 
Deze bijeenkomsten vormden de input voor een afsluitend congres op 25 november 2016 in het 
provinciehuis. Een aantal van deze thema’s zal ook in 2017 weer worden opgepakt en een vervolg 
krijgen.  
 
Via contacten met Zuid-Hollandse bestuurders in het VNG bestuur en de beleidscommissies trachten 
wij informatie te delen en elkaar te voeden met informatie, teneinde een wisselwerking tot stand te 
kunnen brengen. In het geval van vacatures in de VNG commissies hebben wij de kandidatuur van 
Zuid-Hollandse bestuurders ondersteund. 

Aan het eind van het verslagjaar verhuisde de bestuurlijk en ambtelijk secretaris van de gemeente 
Rijswijk naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Zo kwam er een einde aan de Rijswijkse periode die 
vier jaar heeft geduurd.    
Wij hopen in 2016 voor u, onze leden, zichtbaar te zijn geweest, waarbij wij u middels diverse media 
zoals het VZHG Journaal hebben geïnformeerd over onze activiteiten en over regionale en landelijke 
ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn.          
De VZHG zal zich ook de komende jaren blijven inspannen om bestuurders “aan tafel” te krijgen over 
specifieke actuele thema’s.  

 
Met collegiale groet, 

 
Mirjam Salet, voorzitter  
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1. VERENIGINSZAKEN  

1.1. Leden  
Per 1 januari 2016 waren er totaal 60 gemeenten in Zuid-Holland. Dit aantal was niet gewijzigd ten 
opzichte van het aantal gemeenten in 2015 omdat er in 2016 geen herindelingen hebben 
plaatsgevonden. Alle gemeenten waren  lid van de vereniging.  
 
1.2.Bestuurssamenstelling  
In de bestuurssamenstelling zijn in het verslagjaar een aantal wijzigingen opgetreden. Na beeindiging 
van het voorzitterschap door Frank Koen per januari 2016, werd vice-voorzitter Mirjam Salet 
wnd.voorzitter van de vereniging tot aan haar officiele benoeming tot voorzitter bij de ALV op 15 
april in Alphen aan den Rijn. In verband hiermee werd gezocht naar een nieuwe vice-voorzitter. In de 
bestuursvergadering van 4 februari werd als vice-voorzitter/penningmeester van de vereniging Klaas 
Tigelaar benoemd, op dat moment burgemeester van Oud-Beijerland. Ten gevolge van  de 
benoeming van Mirjam Salet tot voorzitter ontstond in het bestuur een vacature in de categorie 
gemeenten met meer dan 40.000 inwoners. In de bestuursvergadering van 26 mei werd besloten in 
deze vacature te voorzien door de tussentijdse benoeming van Milo Schoenmaker (burgemeester 
van Gouda). Met deze benoeming werd ook gerealiseerd dat de regio Midden-Holland wederom in 
het bestuur werd vertegenwoordigd (i.v.m. gewenste regionale spreiding). Ten gevolge van de 
benoeming van vice-voorzitter Klaas Tigelaar in april 2016 tot burgemeester van Leidschendam-
Voorburg, ontstond in het bestuur de situatie dat deze gemeente met twee leden was 
vertegenwoordigd (Klaas Tigelaar en raadslid Sanja Duijvestijn). Sanja Duijvestijn stelde om die reden 
haar plaats in het bestuur ter beschikking. In deze vacature zal in 2017 worden voorzien.  Rabin 
Baldewsingh (wethouder Den Haag)  gaf in november aan zijn plaats in het Dagelijks Bestuur ter 
beschikking te stellen. Hij bleef wel lid van het Algemeen Bestuur.  

1.3.Bestuursvergaderingen  
In het verslagjaar hebben vijf vergaderingen van het Dagelijks Bestuur plaatsgevonden. De DB-
vergaderingen vonden plaats in Spijkenisse  (locatie voorzitter).  In het verslagjaar hebben vijf 
vergaderingen van het Algemeen Bestuur plaatsgevonden, waarvan vier bij de VNG in Den Haag en 
één ten kantore van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). Voor de vergaderingen van het 
Algemeen Bestuur zijn gasten uitgenodigd voor een zgn. Zuid-Hollandlunch. Het ging hierbij 
doorgaans om gasten vanuit de VNG (leden van het bestuur en beleidsmedewerkers)en Zuid-
Hollandse leden van het VNG bestuur en de commissies. Bij een aantal bestuursvergaderingen was 
VNG directievoorzitter Jantine Kriens aanwezig om o.a. van gedachten te wisselen over de 
prioriteiten van de VNG Agenda 2016 en de rol van de VZHG daarbij. In het kader van een 
gezamenlijk bestuurdersdiscours  met de provincie Zuid-Holland waren provincieambtenaren in mei 
te gast voor een toelichting.         
 
1.4. Bestuurlijke prioriteiten  
Uitgangspunt voor het bestuur, wat betreft de jaarlijkse bestuurlijke prioriteiten, was de VNG Agenda 
2016. Daaruit werden twee thema’s gekozen waarop de vereniging zich dat jaar extra zou gaan 
richten. Als prioriteiten werden genoemd: gemeentefinanciën en de omgevingswet. Met betrekking 
tot deze thema’s werden in samenwerking met de provincie bijeenkomsten georganiseerd.  
 
1.5. Bestuurdersdag  
Op 2 september waren de VZHG bestuursleden en ereleden te gast in de gemeente Midden-Delfland 
voor de jaarlijkse VZHG bestuurdersdag. In het gemeentehuis werden de deelnemers welkom 
geheten door gastheer en VZHG bestuurslid Hans Horlings.  Hij gaf een presentatie over de gemeente 
Midden-Delfland, een gemeente die in 2004 is ontstaan na een fusie van Maasland en Schipluiden en 
inmiddels  rond 19.000 inwoners heeft. Vervolgens werd deelgenomen aan een E-Solex toer die de 
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deelnemers o.a. bracht naar het eco-aquaduct bij de A-4 en Hoeve Bouwlust.  
 

                                                                                 

1.6. Jaarvergadering en congres  
a. Algemeen  
In 2016 vond de jaarvergadering en het congres plaats op 15 april in het gemeentehuis van Alphen 
aan den Rijn. Het ochtendprogramma werd (net als in 2015) ingekort en de werkbezoeken  vonden 
voorafgaand aan de lunch plaats. Er waren die dag rond 110 bestuurders aanwezig. Ook de 
werkbezoeken werden goed bezocht.  
b. Algemene Leden Vergadering  
De aanwezigen werden welkom geheten door Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn. 
Vervolgens vond de Algemene Leden Vergadering plaats, die werd geopend door vice-voorzitter 
Klaas Tigelaar i.v.m. het eerste agendapunt: de benoeming van een nieuwe voorzitter. De ALV 
stemde in met het voorstel Mirjam Salet als voorzitter te benoemen voor een periode van vier jaar. 
In haar eerste toespraak als voorzitter ging zij o.a. in op de rol van de vereniging en de prioriteiten 
waar de VZHG zich in 2016 op zal richten.  

                    
Daarnaast kondigde zij aan dat met de provincie een traject zal worden gestart op basis van de 
notitie “Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland”, waarbij twee thema’s nader zullen worden 
bestudeerd: bestuurskracht en samenwerking. Zij stelde vervolgens de ALV voor haar voorganger 
Frank Koen als erevoorzitter te benoemen. In de motivatie stond dat hij met grote inzet gedurende 
meer dan 10 jaar betrokken is geweest bij de VZHG. Zijn inzet bleek uit het verder ontwikkelen van 
de vereniging, waarbij hij uitdagingen niet uit de weg ging. Met een luid applaus werd door de leden 
met dit voorstel ingestemd. Vervolgens werd een fraaie oorkonde van het besluit aan Frank Koen 
overhandigd. De voorzitter behandelde vervolgens de jaarstukken: de besluitenlijst van de ALV 2015, 
het jaarverslag 2015, de jaarrekening 2015 en accountantsverklaring , de begroting 2017 en 
contributie 2017 en de wijzigingen in de bestuurssamenstelling. De leden gingen akkoord met de 
jaarstukken en stemden in met de voorstellen. Benoemd werd Jan Luteijn, burgemeester van 
Cromstrijen, als lid van het bestuur. Herbenoemd werd Anne de Baat als bestuurlijk secretaris. De 
voorzitter kondigde vervolgens Jaap Smit aan, commissaris van de Koning in Zuid-Holland.  
c. Toespraak Commissaris van de Koning in ZH Jaap Smit  
Voor de derde keer sinds zijn benoeming als commissaris van de Koning in Zuid-Holland sprak Jaap 
Smit de Algemene Leden Vergadering toe.  Hij feliciteerde de zojuist benoemde voorzitter Mirjam 
Salet met deze eervolle benoeming. Hij feliciteerde ook de zojuist als erevoorzitter benoemde Frank 
Koen en dankte hem voor zijn jarenlange inzet. Vervolgens ging hij in op het thema besturen met lef. 
Dat thema sprak hem zeer aan, want besturen is volgens hem sturen en bijsturen. Politiek is geen 
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management en dat lijkt het volgens hem helaas te veel te zijn geworden. Politiek is volgens hem 
besturen vanuit visie, een stip op de horizon zetten en 
kijken hoe je de weg daarheen kunt vinden. In deze tijd, 
waarin het perspectief steeds kleiner lijkt te worden, 
moeten we weer groot durven denken. Lef kan je 
daarbij goed gebruiken. De nog jonge gemeente Alphen 
aan den Rijn heeft zich volgens Smit meteen na de fusie 
met lef in de regio laten gelden.  Om tot een breed 
gedragen en goed uitvoerbare visie te komen, is volgens 
hem kennis van zaken nodig, politieke en 
maatschappelijke wil en zeker ook: lef.   

d. Congres Thema “Besturen met lef in het sociaal en maatschappelijk domein”  
Tijdens het congresgedeelte werden drie wethouders van Alphen aan den Rijn geïnterviewd over 
besturen met lef in het sociaal en maatschappelijk domein. Door wethouder Han de Jager werd een 
toelichting gegeven op de Alphense aanpak van transitie en transformatie. Het moest anders en de 
regels waren te beperkend. Nu was er de kans om het anders te doen, integraal en vanuit het 
perspectief van inwoners. Wethouder Kees van Velzen ging in op het uitdragen van visie met 
verbinding naar organisaties en inwoners en het aangaan van een dialoog over maatschappelijke 
effecten. Wethouder Michel du Chatinier sprak over de opnieuw ingerichte taken op het gebied van 
welzijn en sport. Het gaat daarbij o.a. om talentontwikkeling, opgroeien en ontwikkelen en een 
gezonde leefstijl.  
e. Nieuwe gastgemeenten voor jaarvergadering 2017  
Op 15 april presenteerde de gemeente Giessenlanden zich als nieuwe gastgemeente voor de 
jaarvergadering en het congres op vrijdag 7 april 2017.   
f. Middagprogramma  
Door de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop werden diverse 
interessante werkbezoeken aangeboden. Na afloop vond tijdens de lunch onder leiding van Liesbeth 
Spies een discussie plaats over een sluitende aanpak verwarde personen. 

          
 

        
 
1.7. Informatievoorziening   
De VZHG was ook in 2016 actief op Twitter met een eigen account. Eind 2015 was de website van de 
VZHG vernieuwd qua lay-out en techniek. Het VZHG Journaal werd per januari 2016 qua uiterlijk 
geheel vernieuwd en aangepast aan de vernieuwde website.  De vaste rubrieken werden  
gehandhaafd. De naam Journaal bleef ongewijzigd omdat deze aanduiding in de loop der jaren een 
plaats heeft gekregen in de informatievoorziening die de leden van de VZHG ontvangt. 
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1.8. Secretariaat 

De bestuurlijk secretaris Anne de Baat (0,1 fte) en ambtelijk 
secretaris Riet Vrolijk (0,7 fte) vormen samen het 
secretariaat van de vereniging. Sinds november 2012 waren 
zij ondergebracht bij de gemeente Rijswijk waar Anne de 
Baat gemeentesecretaris was. Hier kwam in november 2016 
een einde aan door zijn benoeming tot gemeentesecretaris 
van Capelle aan den IJssel. Omdat beide functies aan elkaar 
gekoppeld zijn, is de ambtelijk secretaris eveneens in dienst 
getreden van deze gemeente. Van hieruit werden de 
activiteiten vervolgens voortgezet.  De financiële 

administratie (o.a. inning contributie) werd tot eind 2016 door de gemeente Rijswijk uitgevoerd. In  
2017 zullen daarover nadere afspraken worden gemaakt.  
 

2. VZHG EN VNG  
 
2.1.  Vacatures VNG bestuur en commissies 
De VNG zocht in het voorjaar en najaar van 2016 kandidaten voor een aantal vacatures in het 
bestuur en een aantal vaste beleidscommissies. De provinciale afdelingen ontvangen van de VNG een 
overzicht van bestuurders uit hun provincie die zich kandidaat hebben gesteld. De afdelingen kunnen 
daarbij de kandidatuur van bestuurders uit hun provincie ondersteunen. Naast de provinciale 
afdelingen worden ook andere gremia gevraagd om aanbevelingen te doen voor kandidaten uit hun 
specifieke achterban. Aan het eind van het jaar werden de voorzitters van de afdelingen gevraagd 
naar geschikte kandidaten voor een vacature in de VNG Adviescommissie Governance. Deze 
commissie heeft de belangrijke opdracht om binnen de bestuurlijke organisatie van de VNG te zorgen 
voor een kwalitatief goede en representatieve samenstelling van bestuur en vaste 
beleidscommissies.   
 
2.2.Voor- en najaarsoverleggen met VNG  
Ieder jaar vindt een voor- en najaarsoverleg plaats van de secretariaten van de provinciale afdelingen 
en de VNG. Voorzitter van het overleg is Anne de Baat, bestuurlijk secretaris van de VZHG. 
a. Voorjaarsoverleg  
Op 1 april waren de secretarissen van de provinciale afdelingen uitgenodigd in Emmen op uitnodiging 
van de Vereniging van Drentse Gemeenten  (VDG). De deelnemers werden welkom geheten door 
burgemeester Cees Bijl van Emmen (tevens voorzitter van de VDG). Op de agenda stonden o.a. de 
volgende onderwerpen: voortgang digitale agenda 2020, prioriteiten VNG Agenda 2016, rol 
provincies t.a.v. Omgevingswet, evaluatie VNG commissie Governance en organisatieverandering 
VNG. Programmamanager Frank Speel was aanwezig voor een toelichting op het programma Lokale 
Democratie in Beweging, een gezamenlijk programma van de beroeps- en belangenverenigingen van 
raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen, de VNG en BZK.  
b. Najaarsoverleg op 30 september  
Op 30 september vond bij de VNG in Den Haag het najaarsoverleg plaats. Op de agenda o.a. de 
gevolgen van de reorganisatie van de VNG voor de afdelingen, de omgevingswet, het programma 
voor de VNG BALV op 30 november in Nieuwegein en een presentatie van De Nederlandse Associatie 
(DNA). DNA is een vereniging van, voor en door verenigingen. DNA verenigt o.a. 
brancheverenigingen, beroepsverenigingen en ledenorganisaties (de Wethoudersvereniging is hier 
o.a. lid van). Na afloop van het reguliere overleg werd een bezoek gebracht aan het Mauritshuis.  
c. Extra overleg op 15 december  
Op 15 december vond in Nieuwegein een extra overleg plaats. Aanleiding voor dit overleg was de 
reorganisatie van de VNG per januari 2017 en de mogelijke gevolgen voor de afdelingen. In het 
overleg  werd ingegaan op de vraag wat de afdelingen van de VNG verwachten en waar de 
afdelingen van toegevoegde waarde kunnen zijn. Ook werd afgesproken in 2017 een overleg te 



 

Jaarverslag 2016 Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten  Pagina 7 
 

organiseren waarvoor de voorzitters van de afdelingen zullen worden uitgenodigd.   
 

3. VZHG EN PROVINCIE ZUID-HOLLAND  
 
3.1. Bestuurdersdiscours 2016 
a.Algemeen 
In januari 2016 vond een gesprek plaats tussen leden van het VZHG bestuur en gedeputeerde van der 
Sande. De heer van der Sande (portefeuille bestuur en transparante overheid) gaf een toelichting op 
de notitie “Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland” De gedeputeerde gaf aan dat de provincie  
kiest voor een andere rol in het kader van bestuurlijke kwaliteit: het accent ligt niet langer op 
herindelen en bestuurskrachtonderzoek. De provincie wil gebruik gaan maken van andere 
beoordelingscriteria. Van der Sande gaf aan hierbij de VZHG als gesprekspartner te willen betrekken 
omdat de VZHG geïnformeerd is en kennis heeft over bestuurlijke zaken in Zuid-Holland. De VZHG 
heeft aangegeven partner te willen zijn voor het proces, met inachtneming van de eigen rol. Het 
voornemen kreeg vorm in een Bestuurdersdiscours.  
b.Expertmeetings  
In het kader van dit Bestuurdersdiscours vonden op 18 oktober en 3 november expertmeetings 
plaats in Den Haag, waarvoor een aantal geselecteerde bestuurders werden uitgenodigd. Op 18 
oktober werd gediscussieerd over het thema herijking bestuurskracht. Daarbij waren de VZHG 
bestuursleden Mirjam Salet, Anne de Baat en Bert Blase aanwezig.   

     
Foto’s: Blommesteingroep  
Op 3 november werd gediscussieerd over het thema regionale samenwerking. Daarbij waren de  
VZHG bestuursleden Klaas Tigelaar en Milo Schoenmaker aanwezig. De input van deze 
expertmeetings werd gebruikt voor het afsluitende congres in november.  
c. Congres VZHG en Provincie op 25 november 2016 “De kracht van de keten”   
Op vrijdag 25 november vond in het provinciehuis in Den Haag het jaarlijks congres plaats van de 
provincie Zuid-Holland en de VZHG rond het thema “De kracht van de keten”. Dit jaar was het 
congres onderdeel van het Bestuurdersdiscours. De meer dan 200 deelnemers werden welkom 
geheten door dagvoorzitter Martijn de Greve, gevolgd door een  openingswoord door Jaap Smit, CdK 
van Zuid-Holland. Volgens Smit wordt het meten van bestuurskracht niet gedaan via het afvinken van 
lijstjes, maar wel door de kwalitatieve vraag te stellen of gemeenten in staat zijn de grote opgaven 
van deze tijd aan te pakken.  

      
Het aanpakken van opgaven gebeurt steeds vaker in samenspel met andere partijen, daarom is 
bestuurskracht anno 2016 volgens hem meer ‘samenwerkingskracht’ geworden. Mirjam Salet, 
voorzitter van de VZHG, blikte terug op de ervaringen uit de expertmeetings en ging in haar inleiding 
in op het thema “Besturen in netwerken”.  
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Daarna werden via een videoboodschap kanttekeningen gemaakt bij de thema’s bestuurskracht en 
samenwerking door Wim Derksen, hoogleraar bestuurskunde. Stakeholders uit het lokaal bestuur 
gingen vervolgens met elkaar in discussie. Het betrof Bert Blase, wnd. burgemeester van Vlaardingen, 
Jan van Ginkel, gemeentesecretaris van Zaanstad en Elsbeth Koek, raadslid van Teylingen. Na de 
netwerkpauze werden gesprekken met de deelnemers gevoerd in twintig Rondetafels. De plenaire 
terugkoppeling en het slotwoord vond plaats onder leiding van gedeputeerde Rogier van der Sande. 
Van het Bestuurdersdiscours is eind 2016 een uitgebreid E-Magazine verschenen.  

                              
             
3.2. Bijeenkomst gemeentefinanciën juni 2016  
Op 24 juni vond een bijeenkomst plaats inzake gemeentefinancien, die in samenwerking met de 
provincie Zuid-Holland was georganiseerd. Peter Verheij (wethouder gemeente Alblasserdam en 
vice-voorzitter van de VNG commissie Financiën) verzorgde de eerste sessie over de vernieuwing van 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit ging over de financiële kengetallen en de 
verscherpte verslagleggingregels voor de grondexploitatie.In de tweede deelsessie 'Sturing op de 
verbonden partijen' presenteerde Rein-Aart van Vugt (Deloitte) de uitkomsten van het onderzoek 
naar de verbonden partijen in ZH gemeenten. Aan deze bijeenkomst werd deelgenomen door 50 
personen. Doelgroep waren de wethouders financien en grondzaken.  

      
 
3.3. Bijeenkomst Omgevingswet oktober 2016  
Op 25 oktober  was de VZHG medeorganisator van een ZH Bestuurderstafel Omgevingswet. Bij deze 
bijeenkomst op het provinciehuis in Den Haag waren zowel het Rijk als de provincie, gemeenten en 
waterschappen vertegenwoordigd. VZHG voorzitter Mirjam Salet hield een inleiding rond het thema 
bestuurlijke afwegingsruimte. Aan  bestuurlijke tafels werd  o.a. gediscussieerd over de thema’s 
samenwerking en participatie en ontwikkeling van het digitaal stelsel Omgevingswet.   
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Bijlage 1   
 

SAMENSTELLING BESTUUR OP 31 DECEMBER 2016 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dagelijks bestuur  

 

VOORZITTER    Mirjam Salet, burgemeester Nissewaard  

VICE-VOORZITTER/penningmeester Klaas Tigelaar, burgemeester Leidschendam-Voorburg   

BESTUURLIJK SECRETARIS  Anne de Baat, gemeentesecretaris Capelle aan den IJssel 

AMBTELIJK SECRETARIS   Riet Vrolijk-Corneliszen       

LID     Kees Wassenaar, wethouder Leiderdorp   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Algemeen bestuur  

 

Harmen Akkerman   wethouder Giessenlanden  

Rabin Baldewsingh   wethouder Den Haag  

Stephan Brandligt wethouder Delft 

Frans Buijserd burgemeester Nieuwkoop  

Hans Horlings wethouder Midden-Delfland 

Floor de Lange griffier Zederik  

Jan Luteijn  burgemeester Cromstrijen  

Joke Reuwer  wethouder Papendrecht  

Rinette Reynvaan  wethouder Dordrecht  

Milo Schoenmaker  burgemeester Gouda 

André Vervooren  directeur veiligheid Rotterdam   

 

Ereleden 

 

drs. H.B. Eenhoorn 

mr.T. Elzenga 

M.J.D. Jansen 

J.F. Koen  
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Bijlage  2                                     PORTEFEUILLEVERDELING op 31 december 2016   

 

PORTEFEUILLE  SUBTHEMA  NAAM  

BESTUUR EN VEILIGHEID  Metropoolregio  
Rabin Baldewsingh  
Mirjam Salet   

 Bestuurlijke contacten  Mirjam Salet (voorzitter)  

 
Intergemeentelijke samenwerking 
interbestuurlijke verhoudingen 
Regionale samenwerking  

Rinette Reynvaan  

 Veiligheid  
André Vervooren  
Milo Schoenmaker   

BURGERPARTICIPATIE/WIJKEN EN BUURTEN 
 

Participatiewet 
Rinette Reynvaan 
Joke Reuwer  

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Zorg /Wmo  Joke Reuwer  

 Jeugd  Harmen Akkerman 

MILIEU, DUURZAAMHEID EN WATER  

Duurzaamheid  
Milieu  
Water  
Delta-aangelegenheden  

Stephan Brandligt  

CULTUUR  
Cultuur  
Religieus erfgoed  

Rabin Baldewsingh  
Frans Buijserd  

ONDERWIJS   Harmen Akkerman  

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING, 
INFORMATIEBELEID  

Dienstverlening  
ICT en informatie(veiligheid) NUP  

Klaas Tigelaar  

GEMEENTEFINANCIEN   Jan Luteijn  

ECONOMIE  Economische samenwerking   

MOBILITEIT   Vacature   

RUIMTE  Omgevingswet  Kees Wassenaar  

WONEN  Grondexploitaties, woningmarkt  Hans Horlings 

Vertegenwoordiger namens de categorie 
griffiers  

 Floor de Lange  

Vertegenwoordiger namens de categorie 
raadsleden  

 vacature  

 


