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NIEUWS VZHG 

 

VZHG BESTUUR OP 1 SEPTEMBER TE GAST IN LEIDSCHENDAM-VOORBURG  

Op 1 september was het VZHG bestuur te gast in de gemeente Leidschendam-Voorburg voor de jaarlijkse VZHG bestuurdersdag.  
Gastheer was burgemeester en vice-voorzitter van de VZHG Klaas Tigelaar. Na een ontvangst in Huize Swaensteijn volgde een 
interessante presentatie in het informatiepunt van Mall of the Netherlands door Unibail-Rodamco. Dit is een Frans-Nederlands 
vastgoedbedrijf dat in Nederland o.a winkelcentra in Amstelveen, Zoetermeer en Almere bezit en die verantwoordelijk is voor 
de realisatie van een nieuw winkelcentrum Leidsenhage/ Mall of the Netherlands. De bestuurdersdag werd afgesloten in 
Huijgens Hofwijck.  

                             
 

 VZHG BESTUURSVERGADERING OP 7 SEPTEMBER  

Op 7 september vergaderde het VZHG bestuur voor het eerst na het zomerreces. Op de 
agenda stonden o.a. de volgende onderwerpen: VZHG beleidsprioriteiten 2017. Het  betreft 
thema’s waar de VZHG in het bijzonder op wil richten zoals gemeentefinanciën, omgevingswet 
en vernieuwing lokale democratie. Besloten werd toe te voegen: gebiedsgericht werken door 
de provincie Zuid-Holland. Besproken werd ook een andere opzet voor de jaarvergadering in 
2018. Omdat op 21 maart van dat jaar gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden wil de VZHG 
op vrijdag 25 mei 2018 een zogenaamde “Zuid-Hollandse Bestuurdersdag” organiseren. 
Gastgemeente is de gemeente Goeree-Overflakkee. Het accent van deze bijeenkomst zal 
liggen op een netwerkbijeenkomst, kennismaking en kennisdeling rond diverse portefeuilles. 

Nagegaan wordt in hoeverre bij de opzet van een dergelijke bijeenkomst met andere overheden kan worden samengewerkt om 
een zo breed mogelijk programma te kunnen aanbieden. Het agendapunt Evaluatie VNG Governance werd doorgeschoven naar 
de volgende vergadering.  Als gast was plv.algemeen directeur van de VNG Pieter Jeroense aanwezig, die daarmee kennis 
maakte met het VZHG bestuur. Zuid-Hollands commissielid Jan van Belzen (burgemeester Barendrecht) van de commissie 
milieu, energie en mobiliteit verzorgde een terugkoppeling uit de commissievergadering van die ochtend.   
 

NAJAARSCONGRES “KOERS EN INZET VOOR VERSTEDELIJKING IN ZUID-HOLLAND”  OP 24 NOVEMBER  

Op vrijdag 24 november a.s. vindt van 09.30 – 14.00 uur in het provinciehuis in Den Haag het jaarlijks najaarscongres plaats van 
de VZHG en de provincie Zuid-Holland. Thema van dit congres is “Koers en inzet voor verstedelijking in Zuid-Holland”.  Wat kunt 
u verwachten?  
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Het VZHG Journaal is een uitgave van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten. Het geeft een selectie van 
relevante ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen die voor gemeenten van belang kunnen zijn.  
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Twitter: @VZHG 
 
 

mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl
https://twitter.com/vzhg.


 

 

2 

Gedeputeerde Adri Bom zet uiteen wat de koers en inzet van de provincie is voor de 
verstedelijkingsopgave. Als opmaat naar nieuw omgevingsbeleid en afspraken met het Rijk gaan we met 
elkaar in gesprek wat provincie en gemeenten voor elkaar kunnen betekenen voor deze opgave. We 
verkennen welke dilemma’s we tegenkomen en wat de mogelijkheden zijn om tot realisatie te komen. 
Nadere gegevens over het definitieve programma en wijze van aanmelding volgen nog.  
 

NIEUWS VNG 

 

SAMEN ORGANISEREN: TASKFORCE EN COLLEGE VAN DIENSTVERLENINGSZAKEN (CVD) 

Samen Organiseren is het vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU), op 
het terrein van dienstverlening, informatievoorziening en medebewindstaken zoals werk, zorg, inkomen, belastingen en 
omgevingswet. In de aansturing van deze investeringen, ontwikkelingen en de uitvoering is een speciale Taskforce en een 
College van Dienstverleningszaken (CvD) ingesteld. De Taskforce heeft primair als taak te zorgen voor de totstandkoming van 
wat aan generieke voorzieningen en maatregelen in projecten nodig is voor gemeenten. Het CvD heeft, net als het College voor 
Arbeidszaken, een bijzondere positie binnen de governance van de VNG. Waar reguliere beleidscommissies binnen de VNG zich 
richten op strategie, belangenbehartiging en beleid, richt het CvD zich primair op gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Dit 
betekent dat het college het bestuur adviseert over het vaststellen van standaarden voor de gemeentelijke uitvoering 
(waaronder ICT-oplossingen, werkprocessen, etc.) en het initiëren van projecten die versnelling in opschaling tot stand brengen, 
gebundeld in een vierjarig programmaplan: de ‘veranderagenda’.  Voor de samenstelling van de taskforce klik hier.  Zuid-
Hollands lid van de taskforce is  Martiene Branderhorst ( gemeentesecretaris Gouda). Voor de samenstelling van het College van 
Dienstverleningszaken klik hier.  
 

AMBITIES VIERDE VNG DENKTANK  

De leden van de vierde VNG denktank kwamen op 21 september jl. onder voorzitterschap van Milo Schoenmaker (burgemeester 
Gouda) voor het eerst bijeen en bespraken de ambities rond het thema regionale samenwerking.  De denktank streeft naar een 
toepasbaar en aansprekend eindproduct dat alle in 2018 nieuw te vormen colleges en gemeenteraden aanzet tot actie in het 
regionaal arbeidsmarktbeleid. De leden schatten in dat bestuurders geen behoefte hebben aan de zoveelste wetenschappelijke 
publicatie over regionale samenwerking, maar wel behoefte hebben aan iets dat aanzet tot actie waarmee nieuwe colleges en 
raden in 2018 direct aan de slag kunnen gaan. Of liefst al een tussenproduct waar ze gebruik van kunnen maken tijdens de 
formatie, direct na de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om concrete handelingsopties. Om die reden neemt de denktank 
‘denken in dienst van het doen’ als één van de belangrijkste uitgangspunten. Klik hier voor meer informatie.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 

 

PROJECT OPEN RAADSINFORMATIE  

KING werkt vanuit het Actieplan Open Overheid van het ministerie van BZK en de Digitale Agenda 2020 aan het 
project Open Raadsinformatie. Er wordt gewerkt aan een standaard om raadsinformatie als open data voor 
hergebruik aan te bieden. Door verschillen in metadatering tussen gemeenten is raadsinformatie beperkt te 
doorzoeken en opnieuw te gebruiken. Concreet wordt een informatiemodel opgesteld, waardoor leveranciers 
van elektronische raadsinformatiesystemen dezelfde taal gaan spreken en raadsinformatie uitwisselbaar en 

vergelijkbaar beschikbaar komt. Doel is om eind 2017 een standaard te realiseren. Medio 2018 moeten gemeenten deze 
standaard ook daadwerkelijk in gebruik kunnen nemen. Het project wordt ontwikkeld in samenspraak met een adviesgroep.  
Robert van Dijk, griffier van de gemeente Teylingen, is voorzitter van deze adviesgroep. Hij is ook lid van de VNG commissie 
Dienstverlening en Informatiebeleid. Klik hier voor meer informatie.  
 

ONDERZOEK ROL EN POSITIE GEMEENTERAAD 

In opdracht van Raadslid.Nu is door Overheid in Nederland in de eerste helft van 2017 onderzoek 
uitgevoerd onder raadsleden en collegeleden naar de rol en de positie van de gemeenteraad, om vast te 
stellen in hoeverre de gemeenteraad fungeert als het hoogste bestuursorgaan. Om de gemeenteraad 
effectiever te laten functioneren en de positie als hoogste bestuursorgaan waar te maken, is meer opleiding 
en betere ondersteuning nodig. Ook dient de raad zich minder te verliezen in details en zouden raadsleden 
beter en meer naar elkaar moeten luisteren. Raadsleden geven dat advies in het onderzoek “Rol en positie 
van de gemeenteraad”.  Behalve raadsleden hebben ook collegeleden meegewerkt aan de enquête over de 
rol en de positie van de raad. Wethouders en burgemeesters adviseren raadsleden en de raad, zo blijkt uit 

het onderzoek, vooral op een drietal punten zichzelf te verbeteren o.a.: focus op hoofdlijnen en hoofdzaken, bewustzijn van rol: 
algemeen belang gaat boven eigen belang. Lees meer: "Rol en positie van de gemeenteraad".   
 

https://vng.nl/samenstelling-taskforce-samen-organiseren
https://vng.nl/vereniging/vng-commissies/college-van-dienstverleningszaken
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/arbeidsmarktbeleid/nieuws/vng-denktank-formuleert-ambities-voor-eindproduct
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/nieuws/opschaling-project-raadsinformatie-als-open-data
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/eindrapport_-_raadslid.nu_onderzoek_rol_en_positie_van_de_raad_0.pdf
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ONDERZOEK WERKDRUK ONDER RAADSLEDEN 

Raadslid.Nu heeft een onderzoek uitgevoerd naar de werkdruk onder raadsleden. Het onderzoek toont aan 
dat 86 % van de raadsleden een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart om het raadswerk uit te voeren. Drie 
van de vier raadsleden doet het raadswerk naast een gewone baan en/of heeft ook nog een gezin. 
Daarnaast geeft 27 % aan minder te zijn gaan werken om de werkdruk van het raadswerk beheersbaar te 
houden. De gevoelde werkdruk komt vooral door de tijd die men kwijt is aan leeswerk en vele 
vergaderingen. Daardoor kan te weinig aandacht worden besteed  aan een belangrijk deel van het 

raadswerk: het zijn van volksvertegenwoordiger. Ruim de helft (58 %) van alle raadsleden vindt dat initiatieven wenselijk zijn om 
de werkdruk te verlagen.  Klik hier voor meer informatie.  
 

NIEUWE RAADGEVERS EN HANDREIKING OMGEVINGSWET 

Wat is de omgevingsvisie eigenlijk en hoe kan de gemeenteraad ermee aan de slag gaan en waarom is regionale samenwerking 
belangrijk bij de Omgevingswet? De VNG besteedt hieraan aandacht in twee nieuwe raadgevers Omgevingswet.  
Lees meer: Raadgever Omgevingswet: Meer betrokkenheid en goede infovoorziening  en   Raadgever Omgevingswet: sturen 
met de Omgevingsvisie.  Voor aanvragen omgevingsvergunning die in strijd zijn met het Omgevingsplan is straks, na 
inwerkingtreding van de Omgevingswet, geen instemming van de gemeenteraad nodig. De VNG en de commissie Raadsleden & 
Griffiers verkenden de gevolgen hiervan voor de raad. De handreiking 'Rol gemeenteraad bij afwijken omgevingsplan ' gaat in op 
de vraag wat de adviesrol van de gemeenteraad in de praktijk gaat inhouden. Lees meer:  Handreiking: Rol gemeenteraad bij 
afwijken omgevingsplan.  De VNG heeft de zorgen van gemeenten over een zorgvuldige voorbereiding van gemeentelijke 
besluiten in het kader van de Invoeringswet Omgevingswet en -besluit via een brief onder de aandacht gebracht van de Raad 
van State. De VNG stelt voor dat de gemeenteraad in het omgevingsplan per opgenomen vergunningplicht zelf bepaalt welke 
voorbereidingsprocedure van toepassing is. Lees meer: Brief aan Raad van State: Ontwerp-besluiten en voorstel Invoeringswet 
Omgevingswet.  
 

DAG VAN DE LOKALE DEMOCRATIE OP 17 NOVEMBER IN NIEUWEGEIN 

Op 17 november a.s. vindt van 09.00 – 17.00 uur in De Woonindustrie te Nieuwegein de “Dag van de lokale 
democratie” plaats. Dit is een initiatief van het ministerie van BZK, de VNG, de Democratic Challenge en de 
diverse beroepsverenigingen.  Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Vragen die aan de orde komen 
zijn o.a.: hoe bereik je afzijdige inwoners en betrek je hen weer bij het lokale democratische proces? Hoe 
kan je mensen enthousiasmeren om zelf regie te nemen over hun directe leefomgeving? Hoe werkt een 
burgerbegroting. Maar ook: hoe maak je mensen enthousiast voor het politieke ambt? Op het programma 
staan o.a. diverse interessante sprekers, lezingen, workshops, debatten, ontwerpateliers, speeddates met 
experts en demonstraties . Klik hier voor meer informatie en aanmelding.  

 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN 

 

GEMEENTERAADSVERKIEZ INGEN 21 MAART 2018  

Onlangs ontvingen alle gemeenten van het ministerie van BZK een brief over de mogelijkheid om bij de 
komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 mee te doen aan het experiment met het centraal 
tellen van de stembiljetten. Aanmelden voor het experiment was mogelijk tot 15 september. Doel van het 
centraal tellen van de stembiljetten is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter 
controleerbaar maken. Het experiment houdt o.a. in: de stembureaus voeren na de sluiting van de 

stemming (21.00 uur) in het stemlokaal alleen een voorlopige telling uit op lijstniveau  en telt dus niet de stemmen die op 
afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht. Dat gebeurt de volgende dag op één (of meerdere) centrale locaties, door een 
daarvoor in te stellen gemeentelijk stembureau. Alle tellers werken onder verantwoordelijkheid van dit gemeentelijk 
stembureau. Het gemeentelijk stembureau stelt van elk stembureau de uitslag vast. Klik hier voor meer informatie.  
De VNG houdt een overzicht bij van antwoorden op veel gestelde vragen over de verkiezingen. De vragen hebben betrekking op 
de verkiezingsprocedure, maar vooral ook op alles wat na de verkiezingen aan de orde komt, zoals de benoeming van 
raadsleden en wethouders, de status van het (oude) college tijdens de coalitiehandelingen, en de tussentijdse vacaturevervulling 
in de raad, o.a. bij vertrek van een wethouder. Lees meer: Overzicht veelgestelde vragen over Verkiezingen & referenda.  
Ook een aantal belangrijke data rond de raadsverkiezingen zijn op en rij gezet. Lees meer: Belangrijke data rond de 
raadsverkiezingen in 2018.  In een aantal gemeenten in Zuid-Holland vinden op 21 maart overigens geen verkiezingen plaats in 
verband met voorgenomen herindelingen. Daar vinden pas verkiezingen plaats in het najaar van 2018.  
 
 
 
 
 

http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/eindrapport_raadsleden__werkdruk_-_raadslid.nu_-_september_2017.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet-invoering/publicaties/raadgever-omgevingswet-meer-betrokkenheid-en-goede-infovoorziening
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet-invoering/publicaties/raadgever-omgevingswet-sturen-met-de-omgevingsvisie
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet-invoering/publicaties/raadgever-omgevingswet-sturen-met-de-omgevingsvisie
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170926-rol-gemeenteraad-bij-afwijken-omgevingsplan.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170926-rol-gemeenteraad-bij-afwijken-omgevingsplan.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/brieven/ontwerp-besluiten-en-voorstel-invoeringswet-omgevingswet
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/brieven/ontwerp-besluiten-en-voorstel-invoeringswet-omgevingswet
http://www.dagvandelokaledemocratie.nl/
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/verkiezingen-referenda/nieuws/raadsverkiezingen-experiment-met-centraal-tellen-stemmen
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/verkiezingen-referenda/vraag-en-antwoord
https://vng.nl/files/vng/20170808-data-gemeenteraadsverkiezingen-2018-def.pdf
https://vng.nl/files/vng/20170808-data-gemeenteraadsverkiezingen-2018-def.pdf
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PROVINCIAAL BESTUUR 

 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE DUURZAME ONTWIKKELING BIJEEN OP 6 SEPTEMBER  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 6 september met o.a. de volgende agendapunten: Project Oranjebonnen (dit  
project is een gezamenlijke ambitie van de gemeente Rotterdam, de toenmalige stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-
Holland om  het gebied tussen Maassluis en Hoek van Holland (dat de Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder omvat) 
een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven),  consultatie conceptcriteria voor aanwijzing als bijzonder provinciaal landschap, 
afhandeling motie  “goede voorbeeld provincie CO2 voetafdruk”.  Klik hier voor meer informatie.   
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN BIJEEN OP 6 SEPTEMBER  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 6 september met o.a. de volgende agendapunten: Statenvoorstel borging 
beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen, opdrachtgeverschap ProBiblio, brief van gedeputeerde Janssen inzake 
Erfgoedmonitor Zuid-Holland, brief van GS inzake versnellen, voorspellen en vertellen, plaatsing defibrilatoren in de provincie 
Zuid-Holland. Klik hier voor meer informatie.  
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE RUIMTE EN LEEFOMGEVING BIJEEN OP 20 SEPTEMBER  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 20 september met o.a. de volgende agendapunten: najaarsnota en 
subsidieplafonds 2017,  wijze van agendering en bespreking perspectief Groene Hart in de vergadering van Provinciale Staten en   
discussienotitie detailhandel 2017. Klik hier voor meer informatie.   
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE VERKEER EN MILIEU BIJEEN OP 20 SEPTEMBER  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 20 september met als belangrijkste agendapunt de najaarsnota 2017. Klik hier 
voor meer informatie.  
 

PROVINCIALE ONDERSTEUNINGSCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID BIJEEN OP 6 SEPTEMBE R 

Naast de vier vaste statencommissies kent de provincie ook een ondersteuningscommissie omgevingsbeleid. Op 6 september 
heeft deze commissie gesproken over de strategische visie Krimpenerwaard. Overige bespreekpunten waren: omgevingswet en 
omgevingsbeleid: communicatie en participatie. Klik hier voor meer informatie.  
 

STATENONTMOETING ZUID-HOLLAND OP 29 SEPTEMBER IN NOORDWIJK  

Op 29 september verzamelden een groot aantal genodigden zich bij ESA-ESTEC in Noordwijk voor 
de jaarlijkse statenontmoeting van Zuid-Holland. Onder de deelnemers veel Zuid-Hollandse 
gemeentebestuurders (en VZHG bestuursleden). Bij iedere editie van de Statenontmoeting staat 
één onderwerp centraal. Dit keer was dat innovatie, technologie en in het bijzonder ruimtevaart. 
Directeur Franco Ongaro van Estec ging  in op de groei van Estec tot “Space valley of Europe”. CdK 
Jaap Smit beschreef Estec als een parel binnen de grenzen van Zuid-Holland. Burgemeester van 
Noordwijk Jan Rijpstra maakte van de gelegenheid gebruik al zijn collega burgemeesters uit te 

nodigen voor een cursusdag rond de rol van de ruimtevaart.  Klik hier voor meer informatie.   
 

BESTUUR EN VEILIGHEID 

 

MENGVORMEN IN WINKELS EN HORECA 

Gedurende een jaar heeft een aantal gemeenten samen met ondernemers activiteiten ontplooid op het gebied van 
mengvormen. Zo kon een slijter een proeverij organiseren, mocht een café  cadeauverpakkingen met bieren verkopen, en een 
restaurant de messen verkopen die ze daar zelf gebruiken. Het toestaan van mengvormen in winkels en horecabedrijven heeft 
een positief resultaat voor klanten, ondernemers en winkelgebieden, zo blijkt uit de pilot mengvormen Drank- en Horecawet in 
34 gemeenten. De VNG pleit er voor de Drank- en Horecawet aan te passen en de gemeente de bevoegdheid te geven te 
beslissen of gemengde horeca en winkelvormen wel of niet in de gemeente zijn toegestaan. Lees meer: Eindrapport Pilot 
mengvormen Drank- en Horecawet.   
 

KERNBELEID VEILIGHEID 

Gemeenten hebben regie op het veiligheidsbeleid. Dat houdt in dat gemeenten sturen op de 
prioritering van veiligheidsthema’s en op de samenwerking met en tussen partijen. 
Kernbeleid Veiligheid ondersteunt daarbij met een stappenplan om een integraal 
veiligheidsplan en een uitvoeringsplan op te stellen. De nieuwste editie van de VNG-
methode Kernbeleid Veiligheid wil  gemeenten een handreiking bieden om het integraal 

https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2017/Duurzame_Ontwikkeling_6_september_2017
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2017/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_6_september_2017
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving_RenL/2017/Ruimte_en_Leefomgeving_20_september_2017
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Verkeer_en_Milieu_VenM/2017/Verkeer_en_Milieu_20_september_2017
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Ondersteuningscommissie_omgevingsbeleid/2017/Ondersteuningscommissie_Omgevingsbeleid_6_september_2017
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@18571/commissaris-space/
https://vng.nl/files/vng/53536_-_berenschoteindrapport_pilot_dhw.pdf
https://vng.nl/files/vng/53536_-_berenschoteindrapport_pilot_dhw.pdf
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veiligheidsbeleid vorm te geven. Nieuwe onderdelen in deze vijfde editie Kernbeleid Veiligheid zijn o.a.: het gezamenlijk 
opstellen van één integraal veiligheidsplan door meerdere gemeenten, het selecteren van goede effectindicatoren en 
strategische veiligheidsthema's waar veel ontwikkelingen plaatsvinden. Lees meer: Methode Kernbeleid Veiligheid 2017.  
 

FINANCIEN 

 

RAPPORT RFV INZAKE F INANCIEEL TOEZICHT PROVINCIES  

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft onderzocht op welke wijze financieel toezicht door provincies op 
gemeenten een bijdragen leveren aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. De Raad onderscheidt drie verschillende 
doeleinden van het financieel toezicht door provincies: het bevordert een gezonde financiële huishouding van de gemeente; het 
ondersteunt de horizontale controle en verantwoording en het financieel toezicht als uitingsvorm van de stelsel verant- 
woordelijkheid van het Rijk.  Lees meer:   Advies: Financieel toezicht met een visie.  
 

VNG COMMISSIE FINANCIEN BIJEEN OP 7 SEPTEMBER  

Deze commissie vergaderde op 7 september en besprak o.a. het macrobudget en de verdeling van de BUIG (Bundeling 
Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten). In het bestuurlijk overleg met het kabinet is nogmaals aan de orde gesteld dat 
het macrobudget in 2016 tekort geschoten is. Er komt overleg met het CPB om het verdeelmodel te verbeteren, maar de 
voorkeur gaat uit naar de optie om op basis van nacalculatie af te rekenen. In het bestuurlijk overleg is geen standpunt 
ingenomen over het uiteindelijke verdeelmodel: vertrekpunt was dat dit de verantwoordelijkheid van het Rijk is. De VNG 
concentreert zich op de omvang van het macrobudget. Binnen de VNG zal een werkgroep gaan onderzoeken hoe een beter 
verdeelmodel er uit zou kunnen zien. Aan de orde kwamen ook: de relatie tussen gemeenten en de voor hen werkende 
accountants en één integraal budget voor het sociaal domein. Klik hier voor meer informatie.  
 

BTW-PLICHT VOOR SAMENWERKENDE GEMEENTEN 

Gemeenten die een ambtelijke fusie aangaan, moeten toch BTW gaan betalen over de diensten die zij afnemen van het 
gezamenlijke ambtenarenapparaat. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten naar aanleiding van een uitspraak 
van het Europees Hof. Volgens de VNG wordt hiermee de samenwerking tussen gemeenten benadeeld. In januari 2016 is de 
btw-plicht afgeschaft voor samenwerkende gemeenten, maar dit wordt nu dus teruggedraaid. De staatssecretaris heeft 
aangegeven een overgangsregeling te zullen hanteren en de btw-vrijstelling te beëindigen per 1 januari 2018. Klik hier voor 
meer informatie.  
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 

 

RAPPORT VERKORTING OVERBRENGINGSTERMIJN  

In opdracht van het ministerie van OCW is onderzoek gedaan naar verkorting van de 
overbrengingstermijn van archiefstukken. Archiefstukken die nu permanent bewaard moeten 
blijven, moeten na 20 jaar worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Eventueel kan 
uitstel volgen van de overbrenging met 10 jaar. Volgens het onderzoek is er het meest draagvlak 
voor terugbrenging van de termijn naar 8 tot 10 jaar. De kans dat stukken die nog politiek 
relevant zijn te vroeg openbaar worden, is dan niet zo groot meer. Overgebrachte informatie 

wordt openbaar, tenzij een beperking geldt op basis van privacybescherming of het staatsbelang. Met een verkorting is 
openbaarmaking volgens het rapport minder vanzelfsprekend. Overheden zullen vaker opteren om de openbaarheid beperken. 
Bovendien komen de meeste archiefbescheiden niet voor overbrenging in aanmerking. Het zijn documenten met een 
vernietigingstermijn, zoals personeelsdossiers, beschikkingen, en financiële administraties. Voor het rapport is onderzocht wat 
de invloed van de maatregel voor archiefvormers en archiefbewaarplaatsen betekent. Lees meer: Rapport over verkorting 
overbrengingstermijn.  
 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden en bedrijfsleven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG stelt strengere eisen en voorwaarden dan de 
Wbp. Zo worden de rechten van burgers versterkt en de verplichtingen van organisaties nemen toe. Binnen de overheid is 
iedere organisatie - zoals gemeenten - zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG. VNG en KING bieden 
gemeenten een ondersteuningspakket bij de voorbereidingen. Tot en met mei 2018 ontvangen gemeenten iedere maand via de 
website van KING gerichte acties die kunnen worden ondernemen om zeker te stellen dat de organisatie tijdig gereed is voor de 
AVG. Bij de dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeentelijke 
dienstverlening is een integraal onderdeel van procesketens, zoals bijv. op het gebied van de jeugdzorg, maatschappelijke 
ondersteuning, werk en inkomen, de registratie van personen, gebouwen en adressen en de uitgifte van persoonsdocumenten. 

https://vng.nl/files/vng/kernbeleid-veiligheid-2017.pdf
http://www.rob-rfv.nl/documenten/financieel_toezicht_met_een_visie.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/gemeentefinancien-in-beleidsdossiers/nieuws/terugblik-vng-commissie-financien-september-2017
https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/samenwerking-belastingen/nieuws/toch-weer-btw-plicht-voor-samenwerkende-gemeenten
https://vng.nl/files/vng/20170825rapport_impact-verkorting-overbrengingstermijn.pdf
https://vng.nl/files/vng/20170825rapport_impact-verkorting-overbrengingstermijn.pdf
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Bij de verwerking van persoonsgegevens door gemeenten met derden is het wettelijk verplicht  afspraken en 
verantwoordelijkheden hierover vast te leggen in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Klik hier voor meer informatie.  
 

FONDS GEZAMENLIJKE GEMEENTELIJKE UITVOERING 

De financiering van gezamenlijke activiteiten loopt vanaf 2018 niet meer via uitnamen uit het gemeentefonds. De VNG 
factureert vanaf 2018 rechtstreeks aan alle gemeenten een bijdrage naar rato voor de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten. 
Het gaat om een technische omzetting die als zodanig geen materiële of inhoudelijke consequenties heeft. Door de 
aanpassingen in het gemeentefonds worden gemeenten in staat gesteld om de factuur te voldoen. Die bijdrage gaat naar het 
Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en is uitsluitend bestemd voor activiteiten die zijn goedgekeurd door de 
Algemene Ledenvergadering van de VNG. Lees meer: Meest gestelde vragen meicirculaire 2017.  
 

EINDRAPPORT VISITATIECOMMISSIE INFORMATIEVEILIGHEID 

De visitatiecommissie Informatieveiligheid heeft op 28 september  haar eindrapport gepresenteerd 
tijdens een bijeenkomst in Gouda. Het rapport heeft als titel 'Durven leren' en is de weerslag van  
gesprekken die door de commissie (onder voorzitterschap van Frans Backhuijs, burgemeester van 
Nieuwegein) de afgelopen twee jaar zijn gevoerd met bestuurders en de chief information security 
officers (CISO’s) van 123 gemeenten. De aandacht voor informatieveiligheid zou structureel moeten 
zijn. Daarom vraagt de commissie de bezochte gemeenten om de bevindingen te bespreken met het 
college en met de raad en ook om kennisdeling tussen gemeenten te intensiveren. In het merendeel 
van de bezochte gemeenten is hier ook al een begin mee gemaakt. Van de informatieveiligheid 
incidenten wordt 80% onbedoeld veroorzaakt door medewerkers, 15% onbedoeld door leveranciers en 
ketenpartners en 5% door hackers en phishing mailberichten (cijfers IBD). Klik hier voor meer 
informatie. Lees meer:  Eindverslag visitatiecommissie Informatieveiligheid  'Durven leren'.  

 

JEUGD 

 

UITKOMSTEN BESTUURLI JK OVERLEG OVER FINANCIËN JEUGD EN WMO 

De VNG heeft op 28 augustus jl. een bestuurlijk overleg gehad met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) over de financiën voor 
Jeugd en Wmo en enkele andere onderwerpen. Ten opzichte van de al doorgevoerde wijzigingen in de meicirculaire zijn er in 
september weinig grote veranderingen te verwachten. De belangrijkste wijzigingen zijn: voor centrumgemeenten treedt een 
wijziging op van de budgetten voor Beschermd Wonen. Besloten is tot een herverdeling van de kosten voor deze groep en een 
eenmalige compensatie daarvan voor alle centrumgemeenten. Verder worden per 2018 vier gemeentelijke taken door het Rijk 
gefinancierd. Het gaat om De Kindertelefoon, Vertrouwenswerk jeugd, de anonieme hulplijn (in de Wmo het ‘Luisterend oor’ 
genoemd) en de Doventolkvoorziening. Voor enkele gemeenten geldt een uitzondering. Lees meer: Bijlage: Toelichting op 
uitkomsten BO financiën Jeugd en Wmo. augustus 2017.  
 

LANDELIJK ACCOUNTANTSPROTOCOL 2017 WMO EN JEUGDWET 

In samenwerking met het Programma ISD en deskundigen uit diverse relevante brancheorganisaties en betrokken 
zorgaanbieders, is een landelijk accountantsprotocol 2017 financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ontwikkeld. Het 
protocol zorgt voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders. 
Accountants van aanbieders stellen hun controleverklaring over de productieverantwoording van aanbieders op met dit 
landelijke, algemene controleprotocol. Lees meer: Het landelijk accountantsprotocol 2017 financiële verantwoording Wmo en 
Jeugdwet .  
 

AFBAKENING PERSOONLIJKE VERZORGING JEUGDIGEN 

De afbakening van de functie persoonlijke verzorging voor jeugdigen verandert per 1 januari 2018 via een wetswijziging. De 
wetswijziging heeft impact op de zorg voor jeugdigen die verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog 
risico daarop. Vanaf 2018 wordt de persoonlijke verzorging vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Omdat het belangrijk is dat 
gemeenten op de hoogte zijn van de impact van de wetswijziging heeft de VNG een speciale ledenbrief opgesteld. Lees meer: 
Wetswijziging in afbakening persoonlijke verzorging voor jeugdigen.    

 

VNG SUBCOMMISSIE JEUGD BIJEEN OP 28 SEPTEMBER  

Deze subcommissie vergaderde op 28 september in Utrecht.  Op de agenda stond o.a. de vorming van regionale expertteams 
voor complexe casuïstiek jeugdhulp. Overige onderwerpen waren o.a. : wetsvoorstel administratieve lasten, liquiditeit 
bovenregionale instellingen en voorstel account houdende regio, borging continuïteit jeugdbescherming en jeugdreclassering, 
regionale aanpak statement zorglandschap en prioriteit voor regionale expertteams m.b.t. complexe casuïstiek, transformatie 

https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/informatieveiligheid/nieuws/nog-8-maanden-voorbereidingstijd-voor-de-avg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/06/02/meest-gestelde-vragen-meicirculaire-2017
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/informatieveiligheid/nieuws/verslag-conferentie-visitatiecommissie-informatieveiligheid
https://vng.nl/files/vng/durven-leren_20170906.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/20170901-toelichting-bestuurlijk-overleg-vws-vng-financien-jeugd-wmo-def.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/20170901-toelichting-bestuurlijk-overleg-vws-vng-financien-jeugd-wmo-def.pdf
http://i-sociaaldomein.nl/file/landelijkaccountantsprotocol2017financieleverantwoordingwmoenjeugdwetpdf/download?token=yq1amO6k
http://i-sociaaldomein.nl/file/landelijkaccountantsprotocol2017financieleverantwoordingwmoenjeugdwetpdf/download?token=yq1amO6k
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170911_ledenbrief_wetswijziging-in-afbakening-persoonlijke-verzorging-voor-jeugdigen.pdf
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van de kennisinfrastructuur in het sociaal domein en  stand van zaken woonplaatsbeginsel. Binnenkort is een terugblik van deze 
vergadering beschikbaar.  
 

ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT 

 

VNG COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT BIJEEN OP 6 EN 7 SEPTEMBER 

Deze commissie vergaderde op 6 en 7 september in een 24-uurssessie in Doorn waarbij o.a. de volgende onderwerpen werden 
besproken: gemeenten en onderwijs, lokale media, rol in samenleving en democratie, VNG Agenda 2018, ontkokering in het 
sociaal domein: de casus laaggeletterdheid. N.a.v. het concept-rapport ‘Gemeenten en onderwijs: een nieuwe positie in het 
sociaal domein’ werd besloten dat de VNG de notitie omzet in een kort position paper, die als basis dient om deze lijn 
gezamenlijk verder uit te werken. Na een gevarieerd programma over lokale media, waaronder een praktijkoefening werden 
een aantal conclusies getrokken zoals: lokale publieke omroepen worden bekostigd door de gemeenten, maar zijn eigendom 
van de samenleving: onafhankelijkheid is relevant. Nieuwsvoorziening staat náást communicatie/voorlichting vanuit de 
gemeenten en is dus niet hetzelfde. Klik hier voor meer informatie.  
 

ONDERZOEK KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK IN KADER TEL MEE MET TAAL  

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft een onderzoek uitgevoerd onder 129 bibliotheken in het kader van het actieprogramma 
“Tel mee met Taal”. Uit dit onderzoek is gebleken dat vrijwel alle lokale bibliotheken een cursus- en trainingsaanbod 
basisvaardigheden voor volwassenen hebben. Het aanbod betreft vooral digitale vaardigheden (96%), NT2 - taalvaardigheid - 
(91%) en NT1 – lezen en schrijven (84%). De dienstverlening van bibliotheken is bovendien geprofessionaliseerd. 
Laaggeletterden en digibeten vormen de belangrijkste doelgroepen, daarnaast is het aantal bibliotheken dat zich richt op 
vluchtelingen, asielzoekers en statushouders toegenomen van 67% in 2015 naar 85% in 2016. Bibliotheken werken veel samen 
met Taalhuizen en Taalpunten. Klik hier voor meer informatie.  
 

WERK EN INKOMEN 

 

VNG COMMISSIE WERK EN INKOMEN BIJEEN OP 7 SEPTEMBER  

Deze commissie vergaderde op 7 september jl. De concrete aandachtspunten en belangrijkste inhoudelijke strategische dossiers 
voor 2018 zijn voor deze commissie: één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt, koppeling tussen regionale economie 
en arbeidsmarkt en de aanpak van schulden en armoede. De commissie heeft stilgestaan bij de bestuurlijke lijn rondom het 
macrobudget BUIG en de positie in de Werkkamer. Het College van Arbeidszaken (CvA) en de Commissie Werk en Inkomen 
hebben zich uitgesproken over het quotum overheidswerkgevers. Dit is door het VNG-bestuur verder gecommuniceerd naar het 
Ministerie van SZW. Klik hier voor meer informatie.   
 

RUIMTE EN WONEN 

 

STAND VAN ZAKEN GEMEENTELIJK WOONBELEID 

In een speciale VNG Ledenbrief wordt aandacht besteed aan de stand van zaken rond het gemeentelijk woonbeleid. In deze 
ledenbrief komen o.a. aan de orde: woonvisie en prestatieafspraken, geschillencommissie, regionale woningmarkten, recente 
wijzigingen in de Woningwet 2015 en de Huisvestingswet 2014, de financiële positie van corporaties, gemeentelijke achtervang 
via het WSW, middenhuur en huisvesting van arbeidsmigranten. Lees meer: VNG-ledenbrief: Stand van zaken gemeentelijk 
woonbeleid.  
 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 

 

VNG COMMISSIE MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT BIJEEN OP 7 SEPTEMBER  

Deze commissie vergaderde op 7 september met o.a. op de agenda: thema: invloed van de energietransitie op de inrichting en 
kwaliteit van de ruimte, presentatie door Dirk Sijmons (landschapsarchitect en auteur van het boek Energie en landschap). Hij 
schetste de ruimtelijke impact van de energietransitie vanuit het nationaal perspectief. Overige onderwerpen: VNG-agenda 
2018, ondertekenen Green Deal “Participatie Omgeving bij Duurzame Energieprojecten”, VNG-programmaplan energietransitie, 
uitrol energieprestatiekeuring voor bedrijven, verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, geothermie, evaluatie 
raamovereenkomst verpakkingen, zwerfafval, sociale aanpak verkeersveiligheid en bouwstenen strategisch plan en de  
handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen. Er is nog geen terugblik van deze vergadering beschikbaar.  
 
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/passend-onderwijs/nieuws/verslag-vergadering-vng-commissie-onderwijs-cultuur-sport
https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/bibliotheekwerk/nieuws/bibliotheken-zetten-in-op-basisvaardigheden
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/financien-werk-en-inkomen/nieuws/terugblik-commissie-werk-en-inkomen-september-2017
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/woonbeleid/brieven/stand-van-zaken-gemeentelijk-woonbeleid
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/woonbeleid/brieven/stand-van-zaken-gemeentelijk-woonbeleid
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DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE  

Op Prinsjesdag werd het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
gepresenteerd. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is 
volgens de VNG een steun in de rug voor gemeenten om 
met een gestructureerde aanpak, samen met partners de 

omgeving waterrobuust en klimaatbestendig te maken. Van gemeenten wordt verwacht dat ze met provincies en 
waterschappen gaan samenwerken om kwetsbaarheden in beeld te brengen, keuzes te maken in de aanpak en dit ook 
vervolgens te gaan uitvoeren. Er wordt nu lokaal en regionaal al veel samengewerkt maar er is nog geen landsdekkend overzicht 
van deze samenwerking. De VNG heeft aangekondigd naar de  provinciale afdelingen toe te zullen komen om een toelichting te 
geven over de aanpak: op 9 november a.s. vindt dit plaats bij een AB-vergadering van de VZHG.  Klik hier voor meer informatie.  
 

EUROPA 

 

GOOD PRACTICE CITY LABEL VOOR GEMEENTE SCHIEDAM 

Het Schiedamse project ‘Schiedam in Beweging’ heeft het ‘Good Practice City Label’ 
gekregen van het Europese programma URBACT. Het is een voorbeeld van duurzame 
stedelijke, integrale ontwikkeling, die toepasbaar is in andere steden. De titel is 
toegekend vanwege innovatief ruimtegebruik en duurzame stedelijke ontwikkeling. 
Volgens het juryrapport laat Schiedam zien dat je een grote stedelijke ontwikkeling op 
gang kunt brengen met een integrale aanpak. Door op het tunneldak van de A4 een 
sportpark aan te leggen, zijn er plekken in de stad vrijgekomen voor duurzame 
woningbouw. In het rapport wordt met waardering gesproken over hoe sportclubs, 

omwonenden en andere belanghebbenden vanaf het begin zijn betrokken bij de ontwikkelingen. Klik hier voor meer informatie.  
 

COR LAMERS NIEUWE VOORZITTER EU MILIEUCOMMISSIE  

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam is 18 september jl. gekozen tot voorzitter van de milieucommissie 
(ENVE) van het Europese adviesorgaan voor de lokale en regionale overheden, het Comité van de Regio's. Deze 
commissie gaat zich de komende tijd bezig houden met o.a. advisering over de lokale aspecten van Europese 
initiatieven over energie, klimaat, circulaire economie en de toekomst van milieubeleid. Klik hier voor meer 
informatie.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://deltaprogramma2018.deltacommissaris.nl/viewer/chapter/1/2-deltaprogramma-/chapter/deltaplan-ruimtelijke-adaptatie
https://vng.nl/onderwerpenindex/europa/nieuws/good-practice-city-label-voor-schiedam-in-beweging-0
http://cor.europa.eu/nl/news/Pages/Cor-Lamers-elected-ENVE-Commission-Chair.aspx

