
 

NIEUWS VZHG 
 
NIEUWE CONTACTGEGEVENS VZHG PER NOVEMBER 2016  

Per november 2016 zijn de bestuurlijk secretaris en ambtelijk secretaris gehuisvest in de gemeente 
Capelle aan den IJssel. De emailadressen zijn: r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl en 
a.de.baat@capelleaandenijssel.nl. Adres: Rivierweg 111, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. 
Telefoon: Riet Vrolijk 010-2848038.  Anne de Baat: 010-2848150.  
Verzoeke deze wijzigingen te verwerken in de adresbestanden.  
 

EXPERTMEETINGS IN KADER BESTUURDERSDISCOURS PZH-VZHG  
In het kader van het Bestuurdersdiscours van de provincie Zuid-Holland en de VZHG 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.  Op 3 november werd gediscussieerd over het thema regionale samenwerking. Daarbij was VZHG 
bestuurslid Klaas Tigelaar aanwezig. De verslagen van deze meetings zijn voorafgaand aan het afsluitende congres op 25 
november naar alle deelnemers verzonden. De verslagen worden ook opgenomen in een speciaal E-Magazine.  

                              
 
TERUGBLIK CONGRES VZHG EN PZH OP 25 NOVEMBER “DE KRACHT VAN DE KETEN” 
Op vrijdag 25 november jl. vond in het provinciehuis in Den Haag het jaarlijks najaarscongres plaats van de provincie Zuid-
Holland en de VZHG. Dit jaar was voor een andere aanpak gekozen in de vorm van een Bestuurdersdiscours en werd het congres 
onder de titel “De kracht van de keten” voorafgegaan door twee expertmeetings rond de thema’s herijking bestuurskracht en 
effectieve regionale samenwerking. Voor zowel de expertmeetings (zie hierboven) als het afsluitende congres werden 
deelnemers persoonlijk benaderd (door de Blommesteingroep). Dit betekende dat personen zich niet zelf konden aanmelden. 
Op 25 november waren ruim 200 personen aanwezig.  De deelnemers werden welkom geheten door dagvoorzitter Martijn de 
Greve. Vervolgens sprak Jaap Smit, commissaris van de Koning in ZH een welkomstwoord uit.  
Toespraak Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland  
Bestuurskrachtmetingen waren volgens hem lange tijd het afvinken van vragen op lijstjes. Dat was een kwantificering van het 
begrip. Volgens Smit meten wij bestuurskracht juist niet via het afvinken van lijstjes, maar wel door de kwalitatieve vraag te 
stellen of wij 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 meer ‘samenwerkingskracht’ geworden. Voor hem was er 
nog een ander aspect aan bestuurskracht: bestuurslef.  
 

 

VZHG  JOURNAAL nummer 11-12.2016 
 

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.  
Adres VZHG: Rivierweg 111, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Email: r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl      
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Overige sprekers 
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”. Daarna werden kanttekeningen gemaakt bij de beide thema’s door Wim Derksen, hoogleraar 
bestuurskunde. Helaas was de heer Derksen ten gevolge van ziekte niet aanwezig, maar sprak hij een videoboodschap uit. 
Hierop werden reacties uit de zaal gevraagd. Stakeholders uit het lokaal bestuur gingen vervolgens met elkaar in discussie. Het 
betrof Bert Blase, 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 20 Rondetafels onder leiding van 
tafelvoorzitters. De plenaire afsluiting en het slotwoord vond plaats o.l.v. gedeputeerde Rogier van der Sande.   
E-Magazine  
Naar aanleiding van het Bestuurdersdiscours zal een uitgebreid en aantrekkelijk E-Magazine worden uitgebracht met een 
terugblik op de expertmeetings en het congres op 25 november.  
Fotoverslag 
Er is ook een fotoverslag beschikbaar van de bijeenkomst op 25 november op www.vzhg.nl .  

                 
VoorbeeldenTwitter #Bestuurdersdiscours2016  

   

   

   
 
CONGRES PZH-VZHG DE NIEUWE PORTEFUILLEHOUDER FINANCIEN OP 30 MAART 2017  
Begin december is (mede namens de VZHG) door de provincie Zuid-Holland de Vooraankondiging verzonden voor het PZH-VZHG 
congres “De nieuwe portefeuillehouder financiën” op 30 maart 2017 van 10.00-15.00 uur in het provinciehuis in Den Haag. Deze 
bijeenkomst is een vervolg op een gezamenlijke bijeenkomst die deze zomer plaatsvond, maar dit keer is de doelgroep vergroot 
van de Zuid-Hollandse wethouders financiën naar de landelijke wethouders financiën en de landelijke portefeuillehouders 
financiën van de provincies. De definitieve uitnodigingen en het programma worden begin 2017 verzonden. Doel van dit congres 
is collega’s uit het hele land samen te brengen om met elkaar te verkennen wat er nodig is om op een moderne manier invulling 
te kunnen geven aan de portefeuille financiën. Meer informatie over deze bijeenkomst in volgende Journaals. Klik hier voor 
meer informatie.  
 

NIEUWS VNG 
 
STATISTIEKEN LOKAAL BESTUUR 1998-JANUARI 2016 
De statistieken van het lokaal bestuur 1998 – januari 2016 zijn beschikbaar. Vermeld worden aantallen en persoonlijke gegevens 
van wethouders, burgemeesters en raadsleden naar geslacht, politieke partij, gemeentegrootte, provincie en 
beleidsportefeuille. De cijfers, tabellen en grafieken per categorie staan in afzonderlijke PDF-bestanden. Lees meer: 
burgemeesters, raadsleden, wethouders en portefeuilleverdeling wethouders en burgemeesters.  
 
TERUGBLIK BESTUURDERSDAG EN BALV VNG OP 30 NOVEMBER IN NIEUWEGEIN 
Op woensdag 30 november jl. vond in Nieuwegein de VNG Bestuurdersdag en de BALV plaats. Voor presentaties en deelsessies 
tijdens de Bestuurdersdag klik hier. Wat betreft de BALV stonden op de agenda een aantal inhoudelijke zaken: inzet 
kabinetsformatie, lokale democratie, actie op maat, VNG Agenda 2017 en Samen organiseren. Wat betreft de verenigingszaken: 

http://www.vzhg.nl/
http://vzhg.nl/2016/12/07/vooraankondiging-congres-pzh-vzhg-nieuwe-portefeuillehouder-financien-op-30-maart-2017/
https://vng.nl/files/vng/persoonlijke_gegevens_burgemeesters_2016.pdf
https://vng.nl/files/vng/persoonlijke_gegevens_raadsleden_2016.pdf
https://vng.nl/files/vng/persoonlijke_gegevens_wethouders_2016.pdf
https://vng.nl/files/vng/verdeling_van_beleidsportefeuilles_2016.pdf
https://vng.azavista.com/event_website_pages/view/5800a8b9-cb44-448f-b11d-3e40ac110004/57d93b13-596c-4f0f-80db-0a27ac110004/e02e08f44f
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wijziging statuten en huishoudelijk reglement, vacatures bestuur en commissies. Zuid-Hollandse bestuurders die zijn benoemd in 
commissies zijn: in de commissie bestuur en veiligheid: Peter Oskam, burgemeester van Capelle a.d. IJssel en in de commissie 
werk en inkomen Taco Kuiper, wethouder van Zoetermeer. Voor uitslagen en stemmingen tijdens de BALV klik hier.  
 
VACATURES VNG COMMISSIE EUROPA EN INTERNATIONAAL  
De VNG commissie Europa & Internationaal heeft twee vacatures: één in de delegatie naar het Comité van de Regio’s (CvdR), de 
andere in de delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa. Solliciteren is mogelijk tot 
uiterlijk 6 januari 2017, 12.00 uur.  In de profielschets kunt u zien of u in aanmerking komt voor één of beide vacatures. Dat 
hangt o.a. af van functie en partijpolitieke achtergrond. Daarnaast staat in de profielschets meer informatie over wat er wordt 
gevraagd en met welk tijdsbeslag  rekening moet worden gehouden.  Conform het Reglement van de commissie E&I benoemt 
het VNG bestuur op 16 februari 2017 de twee commissieleden op voordracht van de adviescommissie. Lees meer: VNG-
ledenbrief Vacatures in commissie Europa & Internationaal.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 
 
AGENDA LOKALE DEMOCRATIE: ACTIE OP MAAT 
Tijdens de ALV van de VNG in juni jl. is gevraagd, op basis van recent verschenen rapporten over de staat van de lokale 
democratie, een ontwikkelprogramma lokale democratie op te stellen. Vervolgens heeft de werkgroep Democratie en Bestuur 
(samengesteld uit de VNG-commissies Bestuur en Veiligheid en Raadsleden en Griffiers, onder voorzitterschap van Koos Janssen, 
burgemeester van Zeist) een Ontwikkelagenda opgesteld, die op 30 november is voorgelegd aan de leden. In de oproep wordt 
o.a. uitgesproken dat gemeenten nog meer dan nu te werk moeten gaan vanuit het perspectief van de samenleving en 
daadwerkelijk dienend moeten zijn aan datgene wat inwoners van hen verwachten. Er moet meer dan nu een democratisch 
samenspel zijn tussen samenleving en lokaal bestuur om erachter te komen wat er leeft, ook bij diegenen die zich nu niet 
betrokken voelen bij de lokale overheid (omdat ze niet stemmen tijdens gemeenteraadsverkiezingen en/of niet deelnemen aan 
participatieve democratische processen). De ontwikkelagenda beschrijft o.a. hoe gemeenten hiermee de komende jaren aan de 
slag kunnen gaan en welke rol VNG hierin heeft. Lees meer: Lokale democratie: actie op maat.  
 
BIJEENKOMSTEN RAAD IN BERAAD 

Raadsleden ondervinden de gevolgen van de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten 
door onder meer decentralisaties en veranderende verhoudingen tussen burgers en gemeente. 
Om de positie van raadsleden te verstevigen zijn er bijeenkomsten waar raadsleden samen 
ingaan op praktijksituaties.  De kosten voor de voorbereiding en begeleiding van deze 

bijeenkomsten worden gedragen door het Ministerie van BZK, in het kader van het landelijk Actieplan Versterking positie 
raadsleden. De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de VNG en de beroepsverenigingen van raadsleden 
(Raadslid.nu) en griffiers (Vereniging van Griffiers). Het aanbod (20 bijeenkomsten) is beschikbaar van november 2016 – eind 
2017. Klik hier voor meer informatie. Onderdeel van dit Actieplan is ook het aanbieden van lokale en regionale simulatie 
bijeenkomsten waarin raadsleden kunnen oefenen met fictieve maar levensechte incidenten. Klik hier voor meer informatie.  
 
WEGWIJZER GEMEENTEBEGROTING VOOR RAADSLEDEN 

De begroting is voor raadsleden een belangrijk instrument bij het uitoefenen van hun kaderstellende en 
controlerende rol. De Wegwijzer gemeentebegroting legt uit welke onderdelen in de begroting staan en 
welke functie die verschillende onderdelen hebben. Bij elk onderdeel in de Wegwijzer wordt ook 
aandacht besteed aan de rol die raadsleden op al die verschillende onderdelen kunnen spelen.  
Lees meer: Wegwijzer gemeentebegroting.   
 

TERUGBLIK RAADSLEDENONTMOETING OP 7 DECEMBER IN PROVINCIEHUIS  
Op 7 december jl. vond in het provinciehuis in Den Haag een raadsledenbijeenkomst 
plaats waaraan werd deelgenomen door ongeveer 120 Zuid-Hollandse 
gemeenteraadsleden en 30 provinciale Statenleden. "Inwoners zijn geen klant van de 
overheid, maar zijn mede-eigenaar. Een actieve participatie van burgers is de kracht van 
de democratie." Dit zei Jaap Smit, commissaris van de Koning,  in zijn openingswoord. 
Ook Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van State sprak de 
volksvertegenwoordigers toe. Hij stelde het geen goed idee te vinden dat 
volksvertegenwoordigers slechts doorgeefluik zijn van de wensen en opvattingen van 

hun achterban. Donner haalde hiervoor de grondwet aan waarin staat dat volksvertegenwoordigers zonder last of ruggespraak 
moeten kunnen stemmen. Beide sprekers gingen ook in op een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren  

https://vng.nl/vereniging/platform/bestuurdersdag-en-balv-2016/uitslagen-stemmingen-balv-2016
https://vng.nl/onderwerpenindex/europa/brieven/vacatures-in-commissie-europa-internationaal-0
https://vng.nl/onderwerpenindex/europa/brieven/vacatures-in-commissie-europa-internationaal-0
https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/20161102_ledenbrief_ontwikkelagenda-lokale-democratie.pdf
https://vng.nl/files/vng/20161123_raad_in_beraad.pdf
https://vng.nl/files/vng/20161123_effectief_omgaan_met_incidenten.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/begroting-en-verantwoording/wegwijzer-gemeentebegroting
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van raden en staten. Naast vernieuwingen in het openbaar bestuur, zoals de veranderende verhouding tussen overheden 
onderling en die tussen de overheid en burgers, werd tijdens de bijeenkomst ook stilgestaan bij de vraag 'hoe worden inwoners 
weer deelgenoot van het politieke spel'. Klik hier voor meer informatie.  
 
VNG COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFIERS BIJEEN OP 8 DECEMBER  
Deze commissie vergaderde op 8 december met op de agenda o.a.: de evaluatie van de VNG-governance, de Ontwikkelagenda 
Lokale democratie, accountantsdiensten, het Actieplan Rekenkamers, de Wet revitalisering  generiek toezicht, en een nieuw 
VNG-visiedocument Europa. Een commissie o.l.v. Arno Brok kijkt hoe de VNG-governancestructuur functioneert en hoe deze zo 
optimaal als mogelijk kan aansluiten op ontwikkelingen en vraagstukken (het gaat om eventuele aanpassingen na de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.) De evaluatie betreft ook de commissie R&G. De commissie onderstreepte het belang van 
het borgen van de rol en positie van de gemeenteraad, zowel in de governance als op diverse thema's. Klik hier voor meer 
informatie.  
 
RAAD OP ZATERDAG OP 28 JANUARI 2017 IN EINDHOVEN 
De eerstvolgende Raad op Zaterdag vindt plaats op 28 januari 2017 van 10.00-15.20 uur (inloop vanaf 9.30 uur, 15.20-16.00 uur 
afsluiting met drankje) in het stadhuis van Eindhoven. Deze bijeenkomst staat in het teken van de Omgevingswet. Diverse 
workshops (en ook het plenaire programma) gaan in op de Omgevingswet en de rol van een raadslid. Er zijn ook workshops over 
andere actuele onderwerpen. Klik hier voor meer informatie. Lees meer: Programma Invoering Omgevingswet: Interview Raad 
en Omgevingswet .  
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN 
 
PROEFTUINEN MAAK VERSCHIL 
Een aantal regio’s, waaronder Drechtsteden, zijn aan de slag gegaan als proeftuinen voor de  aanbevelingen uit 'Maak Verschil', 
het rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur. De Studiegroep onderzocht of de decentrale overheden voldoende toegerust 
zijn om bij te dragen aan economische ontwikkeling en innovatie. De ervaringen in de proeftuinen moeten leiden tot adviezen 
aan het volgende kabinet over de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur. De VNG, het IPO en het ministerie van BZK 
begeleiden gezamenlijk de proeftuinen. Enkele thema’s uit de proeftuinen: rol van de gemeenteraad, het maken van regionale 
keuzes, het komen tot een gemeenschappelijke agenda en hoe te komen tot concrete maatregelen. Volg de ervaringen van de 
proeftuinen op: www.proeftuinenmaakverschil.nl. Klik hier voor meer informatie.  
 
AANTAL GEMEENTEN IN 2017  
Per 1 januari 2017 telt Nederland in totaal 388 gemeenten. Dat waren er in 2016 nog 390. De Noord-Brabantse gemeenten 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel worden per 2017 samengevoegd; de nieuwe gemeente heet Meierijstad. In 2017 blijft het 
aantal gemeenten in Zuid-Holland gelijk: 60 gemeenten. In Zuid-Holland zijn pas na 2017 herindelingen te verwachten in de 
regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en in de regio Hoeksche Waard.   
 

PROVINCIAAL BESTUUR 
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN BIJEEN OP 2 NOVEMBER EN 30 NOVEMBER 
Deze commissie vergaderde op 2 november met o.a. de volgende agendapunten: begroting 2017, Opcenten en Subsidieplafond 
Restauratie Rijksmonumenten, financiële verordening en actualisatie financiële beleidsnota's, concept-bestuursakkoord Alphen 
aan den Rijn, Regio Midden-Holland en Woerden met provincie Zuid-Holland. Klik hier voor meer informatie.  
Op 30 november stond op de agenda: Jaarverslag Bezwarencommissie 2015, onderbouwing voor de besteding van 5 mln. voor 
het transparanter maken van de provincie, brief van gedeputeerde Van der Sande inzake Herindelingsproces Vijfheerenlanden,  
vaststelling subsidieplafond erfgoedlijnen 2017 en besluit vrijval middelen restauratie fase 2 Fort Wierickerschans,  
Klik hier voor meer informatie.  
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE DUURZAME ONTWIKKELING BIJEEN OP 2 NOVEMBER EN 30 NOVEMBER 
Deze commissie vergaderde op 2 november met o.a. de volgende agendapunten: vaststelling verordeningen t.b.v. Nieuwe Wet 
natuurbescherming (Wnb) en Burgerinitiatief “Stop de hobbyjacht”, voortgang toekomstdiscussies binnen de (natuur- en) 
recreatieschappen; heroverweging 6-tal uittredingsbesluiten, begroting 2017 en de Voortgangsrapportage groenbeleving,  
en subsidieplafonds voor de Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 en Subsidieregeling groen Zuid-
Holland 2016. Klik hier voor meer informatie. Op 30 november stond op de agenda: meerjarenprogrammering Groen 2016-
2019, hoofdsubsidieplafonds 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL en technische wijzigingen.  Klik hier voor meer informatie.   

https://www.zuid-holland.nl/@15241/raadsleden-2016/
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/terugblik-cie-raadsleden-griffiers-8-december
https://vng.azavista.com/event_website_pages/view/582ef6d0-8228-4c40-a7e4-67b9ac110004/582eda5c-1500-4a65-a948-637eac110004/a1971629b4
https://vng.nl/files/vng/20161122-raadsleden-en-de-omgevingswet-interview.pdf
https://vng.nl/files/vng/20161122-raadsleden-en-de-omgevingswet-interview.pdf
http://www.proeftuinenmaakverschil.nl/
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/gemeentelijke-samenwerking/nieuws/proeftuinen-maak-verschil-komen-op-stoom
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2016/Bestuur_en_Middelen_2_november_2016
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2016/Bestuur_en_Middelen_30_november_2016
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2016/Commissie_Duurzame_Ontwikkeling_2_november_2016
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2016/Commissie_Duurzame_Ontwikkeling_30_november_2016
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PROVINCIALE STATENCOMMISSIE VERKEER EN MILIEU BIJEEN OP 23 NOVEMBER  
Deze commissie vergaderde op 23 november met o.a. de volgende agendapunten: de Rijnlandroute, veerdienst Maassluis-
Rozenburg, MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag en het Bermbeleid. Klik hier voor meer informatie.  
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE RUIMTE EN LEEFOMGEVING BIJEEN OP 23 NOVEMBER 
Deze commissie vergaderde op 23 november met o.a. de volgende agendapunten: actualisering 2016 Visie Ruimte en Mobiliteit,  
In de commissie werd vooral gesproken over de volgende onderwerpen uit de VRM:  detailhandel, kustbebouwing, 
recreatiewoningen en intensieve veehouderij. Klik hier voor meer informatie.  
 

BESTUUR EN VEILIGHEID 
 
POLITIE EN LOKAAL BESTUUR IN 2017 
In opdracht van de VNG heeft Prof. dr. Pieter Tops een vervolg essay uitgebracht onder de titel “Sleuren en sturen in 2017 ”over 
de gezagsrol van de burgemeester in het nieuwe politiebestel.  Het essay is een vervolg op zijn boekje uit 2010: 'Sleuren of 
sturen: gemeenten en de sturing van veiligheid en politie'. Naast een aantal constateringen geeft Tops ook aan welke 
onderwerpen volgens hem de komende jaren meer aandacht zouden moeten krijgen.   De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid 
bespreekt het essay in januari.  Lees meer: Sleuren en sturen in 2017.  
 

FINANCIEN 
 
HANDREIKING KOSTENONDERBOUWING LOKALE HEFFINGEN 
Door de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn vanaf de begroting 2017 nieuwe begrotingsregels van 
kracht. De nieuwe regels hebben ook invloed op de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen. De VNG maakte hiervoor 
een handreiking. De onderbouwing moet verplicht worden opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. Verder wordt de 
overhead niet meer toegerekend bij de taken. Om overheadkosten in de heffing mee te nemen is een raadsbesluit nodig. 
Lees meer: Concept voor de handreiking kostenonderbouwing paragraaf lokale heffingen.  
 
AANPASSINGEN BELEIDSINDICATOREN BEGROTING EN JAARSTUKKEN 
VNG/KING heeft de set beleidsindicatoren die gemeenten opnemen in de programma’s Begroting en Verantwoording 
aangepast. De beleidsindicatoren zijn bedoeld om de maatschappelijke effecten van beleid toe te lichten. Voor al deze 
wijzigingen geldt dat het niet nodig is om de begroting 2017 erop aan te passen. Klik hier voor meer informatie.  
 
NIEUWE VERSIE PUBLICATIE DE FINANCIËLE STROMEN VAN RIJK NAAR GEMEENTEN   
In november is een nieuwe versie gepubliceerd van ‘De financiële stromen van Rijk naar gemeenten’. In deze nieuwe versie zijn 
alle aantallen en bedragen geactualiseerd en wordt extra aandacht gegeven aan decentralisatie-uitkeringen. In de publicatie 
wordt aandacht besteed aan het gemeentefonds en aan de groei of krimp daarvan en aan specifieke uitkeringen. Lees meer: 
De financiële stromen van Rijk naar gemeenten.  
 
VNG COMMISSIE FINANCIEN BIJEEN OP 8 DECEMBER  
Deze commissie vergaderde op 8 december met op de agenda o.a. de volgende onderwerpen: Rentenotitie BBV (Besluit 
Begroting en Verantwoording), verruiming gemeentelijk belastinggebied, Accountancy en  BTW next-route. Klik hier voor meer 
informatie. Lees meer: Vragen en antwoorden over Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 2016.  
 
RUIMERE OVERGANGSREGELING PRECARIOBELASTING 
Gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken, moeten gedurende een 
periode van 10 jaar de opbrengst uit precariobelasting terugbrengen tot nul. De voorwaarde dat decentrale overheden in 2015 
inkomsten genoten hebben uit precariobelasting op openbare werken van algemeen nut, is uit het wetvoorstel geschrapt. Met 
een nota van wijziging wordt het overgangsrecht aangepast, zodat alle dat gemeenten waarin op 10 februari 2016 een 
belastingverordening gold voor precariobelasting op nutsnetwerken, onder de overgangsregeling vallen. Het tarief mag 
gedurende de overgangsperiode hoogstens het tarief zijn dat op 10 februari 2016 in de verordening stond. Klik hier voor meer 
informatie.  
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 

https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Verkeer_en_Milieu_VenM/2016/Verkeer_en_Milieu_23_november_2016
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving_RenL/2016/Ruimte_en_Leefomgeving_23_november_2016
https://vng.nl/files/vng/20161208-essay-pieter-tops.pdf
https://vng.nl/files/vng/2016114-handreiking-kostenonderbouwing-lokale-heffingen.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/begroting-en-verantwoording/nieuws/aanpassingen-beleidsindicatoren-begroting-en-jaarstukken
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/20161120-financiele-stromen-rijk-gemeenten-nov2016.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/nieuws/agenda-vng-commissie-financien
http://www.commissiebbv.nl/begroten/vraag-antwoord-bbv/2016/
https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/overige-belastingen/nieuws/ruimere-overgangsregeling-precariobelasting


 

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten 
 

 
INVOERING GEBRUIKSPLICHT BGT UITGESTELD 
De invoering van de gebruiksplicht van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is uitgesteld. De nieuwe datum 
waarop de gebruiksplicht in zal gaan is 1 juli 2017. Deze invoering gebeurt dan bij Koninklijk Besluit. De BGT wordt dé 
gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier 
eenduidig op vastgelegd. Oorspronkelijk was het de bedoeling de gebruiksplicht in te laten gaan op 1 januari 2017. Omdat de 
BGT nog niet landsdekkend is gevuld, is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten de invoering van de 
gebruiksplicht met zes maanden uit te stellen. Klik hier voor meer informatie.  
 
HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER 
De handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) biedt een instrument om informatiebeheer te 
verbeteren. Informatie van gemeenten moet niet alleen op orde zijn, maar ook herbruikbaar zijn, en snel openbaar en 
beschikbaar kunnen worden gemaakt voor burgers en ondernemers. De handreiking KIDO is zodanig opgezet dat overheden met 
een klein onderdeel van hun informatiebeheer kunnen beginnen, maar ook in één keer het hele informatiebeheer in hun 
organisatie onder de werking van het kwaliteitssysteem kunnen brengen. Lees meer: Handreiking KIDO en Toelichting. 
 

JEUGD 
 
VNG SUBCOMMISSIE JEUGD BIJEEN OP 2 NOVEMBER  
Op 2 november kwam de subcommissie Jeugd bijeen. Men besprak, onder meer, het Toetsingskader inkoop gecertificeerde 
instellingen en de inrichting van het bestuurlijk netwerk van de 42 jeugdregio’s. De  commissie ontving van een aantal JGZ 
professionals het position paper Samen voor de jeugd. Lees meer: Samen voor de Jeugd. Voor een terugblik op de vergadering 
klik hier.  
 
INFORMATIEKAART GEMEENTELIJKE ESCALATIEMODELLEN  
Ouders met een kind in een complex jeugdhulptraject voelen zich soms van het kastje naar de muur gestuurd: zij lopen vast in 
hun zoektocht naar hulp. Om gemeenten te helpen dit fundamenteel aan te pakken is er nu de Informatiekaart Gemeentelijke 
escalatiemodellen bij vastlopende casuïstiek. In deze informatiekaart zijn voorbeelden te vinden hoe gemeenten en organisaties 
omgaan met complexe casussen waarin hulp niet goed op gang komt. Lees meer: VNG Informatiekaart: Gemeentelijke 
escalatiemodellen bij vastlopende jeugdcasuïstiek.  
 
FACTSHEETS KINDEREN INTENSIEVE ZORGVRAAG  
Gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor begeleiding en verzorging van kinderen die door 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke problemen niet zelfredzaam zijn. Dit betekent dat gemeenten ook verantwoordelijk 
zijn voor de verzorging van kinderen met een lichamelijke ziekte. Hierop zijn drie uitzonderingen: kinderen die een IKZ-indicatie 
hebben vanuit de Zvw, met een indicatie voor de Wlz en kinderen met palliatief terminale zorg. Deze drie groepen kinderen 
krijgen begeleiding en verzorging uit de Zvw of de Wlz. Verpleging valt voor alle kinderen onder Zvw of Wlz. Vanuit de Denktank 
kinderen met een intensieve zorgvraag zijn zeven factsheets gepubliceerd, die helpen om duidelijkheid te scheppen over welke 
instantie wanneer verantwoordelijk is voor organisatie en bekostiging van zorg. Klik hier voor meer informatie.  
 
RAAMCONTRACTEN JEUGD EN WMO 2018  
De bestaande raamcontracten Jeugd en Wmo worden met één jaar (voor 2018) verlengd. De VNG start een nieuwe 
aanbestedingsprocedure voor het tot stand komen van nieuwe raamcontracten voor 2019 en 2020. Lees meer: Ook na 2017 
weer raamcontracten Jeugd en Wmo .  
 

GEZONDHEID EN WELZIJN 
 
VNG COMMISSIE GEZONDHEID EN WELZIJN BIJEEN OP 3 NOVEMBER  
Deze commissie vergaderde op 3 november en besprak o.a. de impactanalyse van de uitspraken van de Centrale Raad van 
Beroep, de publicatie van de CBS-cijfers over de uitgaven in het sociaal domein in 2015, en de stand van zaken bij het pgb-
trekkingsrecht. Overige onderwerpen: de gemeentelijke inzet bij het komende bestuurlijk overleg over beschermd wonen,  
het Actieplan Weer Thuis en de doorontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein en de VNG-visie op de kennisinfrastructuur in 
het sociaal domein. Het tweede deel van de vergadering was in aanwezigheid van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). De 
staatssecretaris wisselde met de commissie van gedachten over de voortgang van de vernieuwingen in ondersteuning en zorg  
Klik hier voor meer informatie.   

https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/nieuws/invoering-gebruiksplicht-bgt-uitgesteld
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/handreikingkido.def.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/kido_losse_bijlage_1_toelichting_zelfevaluatie.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/20161102_position_paper_samen_voor_de_jeugd.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/terugblik-vng-commissie-jeugd-vergadering-2-november
https://vng.nl/files/vng/20161106_gemeentelijke_escalatiemodellen.pdf
https://vng.nl/files/vng/20161106_gemeentelijke_escalatiemodellen.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/factsheets-over-zorg-voor-kinderen-met-intensieve-zorgvraag
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/ook-na-2017-weer-raamcontracten-jeugd-en-wmo
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/ook-na-2017-weer-raamcontracten-jeugd-en-wmo
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/terugblik-vng-cie-gezondheid-welzijn-3-november
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UITGAVEN SOCIAAL DOMEIN IN 2015: VRAGEN EN ANTWOORDEN 
Het CBS publiceerde eind oktober cijfers over de gemeentelijke uitgaven in het sociaal domein in 2015. Dit trok veel aandacht in 
pers en politiek en leidde ook in veel gemeenten tot discussie in de gemeenteraad en ook met lokale en regionale partners zoals 
cliëntenorganisaties en zorgaanbieders. Om een feitelijke basis aan deze gesprekken te geven, heeft de VNG de antwoorden op 
de meest gestelde vragen op een rij gezet. Lees meer: Antwoord op zes vragen over uitgaven sociaal domein 2015. Klik hier voor 
meer informatie.  
 

WERK EN INKOMEN 
 
VERDELING BUDGET BESTRIJDING ARMOEDE ONDER KINDEREN  
Gemeenten ontvangen per 2017 structureel 85 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van armoede onder kinderen. De 
Rijksoverheid heeft nu bekendgemaakt hoeveel elke individuele gemeente ontvangt. Het beschikbare budget is verdeeld op 
basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. Voor uitkeringsjaar 2017 is de verdeling 
gebaseerd op gegevens over het jaar 2013.Gemeenten rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, 
instrumenten en behaalde resultaten. Klik hier voor meer informatie.   
 

RUIMTE EN WONEN 
 
VNG COMMISSIE RUIMTE EN WONEN BIJEEN OP 3 NOVEMBER  
Tijdens de vergadering van 3 november is de nieuwe Lokale monitor wonen gepresenteerd aan de commissie. Deze is bedoeld 
voor de lobby richting het Rijk, maar ook voor inzicht in de betaalbaarheid op wijk- en gemeenteniveau. De monitor gebruikt 
geregistreerde gegevens, dus geen steekproef. De commissie stemde in met het Programmaplan invoering Omgevingswet. De 
VNG is één van de opdrachtgevers voor het programma. Onderdeel van het programma is dat de VNG jaarlijks bij gemeenten 
inventariseert welke ondersteuningsbehoefte zij hebben. Een vergelijkbare positie heeft de VNG waar het gaat om het digitaal 
stelsel Omgevingswet. De commissie is geraadpleegd over de visie op het digitaal stelsel in 2024. In een programma van eisen 
wordt deze uitgewerkt. In de doelarchitectuur staat hoe dat gaat gebeuren. De commissie kon zich hierin vinden. 
Aandachtspunten voor het vervolg zijn welke onderdelen niet of later worden uitgewerkt, de tijdsplanning en de kosten voor 
gemeenten. Klik hier voor meer informatie.  
 
NIEUWE AGRARISCHE BEBOUWING EN VOORKOMEN TOEKOMSTIGE VAB 
Overweegt uw gemeente binnenkort één of meer nieuwe agrarische stallen te vergunnen, die niet binnen het huidige 
bestemmingsplan passen? Meld uw project dan aan vóór 15 januari a.s. en help toekomstige leegstand van agrarische 
bebouwing voorkomen. Nieuwe stallen zijn in veel gevallen nodig. Tegelijk leert de huidige praktijk dat vrijkomende agrarische 
gebouwen (VAB) voor grote problemen zorgen. Aan het einde van de gebruiksperiode worden deze gebouwen meestal niet 
afgebroken, maar komen leeg te staan en verkrotten of worden gebruikt voor oneigenlijke functies. Een belangrijke vraag is dan 
ook hoe toekomstige leegstand voorkomen kan worden. In de Omgevingswet bestaat de mogelijkheid om voor een lange 
periode, bijvoorbeeld 30 jaar, een bouwvergunning te verlenen. De VNG wil inventariseren welke kansen dit kan bieden voor de 
aanpak van agrarische leegstand en zijn daarom op zoek naar concrete projecten. Als u hierin geïnteresseerd bent en zo bij wilt 
dragen aan het voorkomen van toekomstige leegstand, neemt u dan vóór 15 januari a.s. contact op met: 
ariemeulepas@home.nl en in c.c. jaap.berends@vng.nl. In overleg met het Ministerie van I&M zal dan gekeken worden of-  en 
hoe dit project gerealiseerd kan worden. Lees meer: Onderzoek WuR: Landelijk gebied en leegstand . 
 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 
 
ROTTERDAM EN DORDRECHT ONDERTEKENEN CITY DEAL CIRCULAIRE STAD 
Een aantal steden, ministeries, kennisinstellingen en bedrijven ondertekenden medio november de 'City Deal Circulaire Stad' om 
de circulaire economie verder op weg te helpen en meer initiatieven mogelijk te maken. Dat gebeurde tijdens de Landelijke Top 
Circulaire Economie van de VNG in Utrecht. Onder de ondertekenaars Rotterdam en Dordrecht.  Circulaire economie helpt in het 
zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen en beperkt de uitstoot van broeikasgassen. De ondertekenaars gaan hiermee in 
verschillende buurten ervaring opdoen. De City Deal Circulaire Stad geeft invulling aan het Rijksbrede programma Circulaire 
Economie. De deal komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad, mede geïnitieerd door het ministerie van BZK.  
Klik hier voor meer informatie.  
 
DIGITAAL MELDPUNT VEILIG VERKEER 

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/20161124-antwoord-op-zes-vragen-uitgaven-sociaal-domein-2015.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/uitgaven-sociaal-domein-in-2015-vragen-en-antwoorden
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/verdeling-budget-bestrijding-armoede-onder-kinderen-bekend
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/woonbeleid/nieuws/terugblik-commissie-ruimte-en-wonen-3-november-2016
https://webmail.rijswijk.nl/owa/vzhg@rijswijk.nl/redir.aspx?C=h241fYoxcXpy-WP9MxJTia4H-G5LW-Vr2UwnpURPY0lVAuptPxLUCA..&URL=mailto%3aariemeulepas%40home.nl
https://webmail.rijswijk.nl/owa/vzhg@rijswijk.nl/redir.aspx?C=zBn9WGlmpMtLvYTAkA-vOpjo-0lF3rMvhyOUT5xrCFVVAuptPxLUCA..&URL=mailto%3ajaap.berends%40vng.nl
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/nieuws/city-deal-helpt-circulaire-economie-op-weg
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Veilig Verkeer Nederland heeft een meldpunt ontwikkeld waar mensen melding kunnen maken van een onveilige 
verkeerssituatie en anderen kunnen deze steunen. Op de site is te zien welke meldingen zijn gemaakt in een gemeente. Als 
iemand een melding maakt, neemt een medewerker van Veilig Verkeer Nederland contact op om het vervolgtraject te 
bespreken. De melder krijgt advies over de aanpak van het knelpunt. Medestanders kunnen op de site hun steun betuigen en 
ook kunnen buurtbewoners zich verenigen om samen op te komen voor een verkeersveiligere buurt met een VVN Buurtactie. 
Lees meer: Digitaal meldpunt Veilig Verkeer.  
 
BESTUURLIJKE BIJEENKOMST SAMEN(BE)STUREN IN ENERGIETRANSITIE 

Samen (be)sturen in de energietransitie, dat is waar bestuurders van gemeenten, waterschappen 
en provincies met elkaar spraken op 24 november jl. in Utrecht tijdens de bestuurlijke 
bijeenkomst in Utrecht van IPO, UvW en VNG. Met de meest recente uitkomsten van de 
Nationale Klimaattop, de Nationale Energieverkenning en de Energieagenda van het kabinet was 
dit een goed moment om als decentrale overheden samen met partners om de tafel te gaan. 
Sprekers die avond waren: Prof. dr. ing. Geert Teisman, Lars Moratis en Berno Strootman. Vanuit 
vijf thema’s werden praktijkvoorbeelden behandeld: De burger in beweging – actief, betrokken 

én kritisch, Inkoppen verplicht: kansen voor het bedrijfsleven, van het aardgas af – inspelen op een onvermijdelijke toekomst, 
nieuw potentieel: energie uit water en uit de grond en Energiefabriek gebouwde omgeving: besparen en duurzaam opwekken. 
Klik hier voor meer informatie.  
 

EUROPA 
 
EERSTE METING RESULTATEN 'GLOBAL GOALS' IN NEDERLAND 
Het CBS publiceerde begin november een rapport met een eerste meting van de Sustainable Development Goals (Global Goals) 
in Nederland. Het CBS concludeerde dat Nederland op de goede weg is, maar er zijn ook belangrijke zorgpunten, vooral wat 
betreft klimaat en energie, natuur en milieu, en ongelijkheid. Nederland wordt in het CBS-onderzoek vergeleken met de andere 
28 EU-lidstaten. Over het algemeen behoort Nederland tot de Europese middenmoot. Het rapport laat zien dat Nederland op 
een aantal punten zeer goed scoort, bijv.: fatsoenlijk werk (in termen van arbeidsomstandigheden), veiligheid (het aantal 
geregistreerde misdrijven neemt af) en de rechtsstaat, vertrouwen in instanties en relatief weinig corruptie (volgens de 
corruptie-index 'Transparency International'). Met de economische ontwikkeling (BBP) en (onderdelen van) onderwijs en 
gezondheid is het volgens het rapport ook goed gesteld. Klik hier voor meer informatie.  
 

TENSLOTTE  
 
SAVE THE DATE:  

 

30 maart 2017  
10.00-15.00 uur 
PZH en VZHG landelijke 
bijeenkomst De nieuwe 
portefeuillehouder Financiën. 
 

7 april 2017 
ochtend en lunch  
ALV en congres VZHG in 
Zalencentrum de Til in 
Giessenburg. 
 

24 november 2017 
ochtend en lunch 
Jaarlijks congres VZHG en Provincie 
Zuid-Holland. 

 

Bestuur en secretariaat VZHG wensen u prettige feestdagen en een goed 2017   

 
 

https://participatiepunt.vvn.nl/
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/ondersteuningsprogramma-energie/nieuws/nationaal-programma-voor-energietransitie-is-nodig
https://vng.nl/onderwerpenindex/internationaal/gemeentelijk-internationaal-beleid/nieuws/eerste-meting-resultaten-global-goals-in-nederland
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