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NIEUWS VZHG 

 

N AJAARSCON GRES VZHG-PZH “KOERS EN IN ZET VOOR VERSTEDELIJKIN G IN ZH” 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” . Dagvoorzitter is Martijn de Greve, die 
eveneens dagvoorzitter was bij het najaarscongres in 2016. Het congres is bedoeld voor de 
colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in Zuid-Holland. Wat kunt u 
verwachten? In het ochtendgedeelte zal gedeputeerde Adri Bom ingaan op de koers en inzet van 
de provincie voor de verstedelijkingsopgave. Na een prikkelende film volgt een interactief moment 
met de deelnemers aan de hand van stellingen. Na de pauze kunt u deelnemen aan vier 

deelsessies in de vorm van een serious game onder leiding van een spelleider. Thema’s van de deelsessies hebben betrekking op  
energietransitie, economie, toekomstbestendige locaties en mobiliteit. Klik hier voor meer informatie.  Voor vragen en 
aanmelden kunt u contact opnemen met najaarscongres@pzhevents.nl.  
 

NIEUWS VNG 

 

VN G REACTIE OP REGEERAKKOORD  

De VNG laat in een eerste reactie op het regeerakkoord (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) 2017-2021 “Vertrouwen in de 
toekomst” weten daarin veel aanknopingspunten te vinden voor een constructieve samenwerking met gemeenten.  
In een bijzondere ledenbrief wordt in het voorwoord o.a. gesteld dat voor gemeenten de handhaving van de “trap-op trap-af” 
systematiek in het Gemeentefonds en de verbreding van koppeling daarvan aan de totale Rijksbegroting van essentieel belang 
is. De koppeling zorgt ervoor dat de inkomsten van gemeenten meegroeien met de totale uitgaven van het Rijk, inclusief 
zorguitgaven en sociale zekerheidsuitgaven. De ontwikkeling van het accres wordt daarmee stabieler en de hogere 

groei van de zorgkosten bij gemeenten kunnen voortaan worden opgevangen met het accres. De 
koppeling levert gemeenten een extra accres op van ruim 1,1 miljard euro. Deze ruimere financiële 
armslag van gemeenten is volgens de VNG hard nodig om de grote maatschappelijke vraagstukken in het 
sociaal domein succesvol aan te pakken. Bovendien staan de gemeenten voor andere urgente grote 
opgaven, o.a. op het terrein van klimaat en energie en van digitalisering. Extra inspanningen van alleen de 
gemeenten zijn juist op deze thema’s volgens de VNG niet genoeg.  Het is ook noodzakelijk dat de 
verschillende overheden samenwerken en hun inspanningen en investeringen bundelen. Daarom wil de 
VNG daarover in een interbestuurlijk programma met het kabinet concrete en niet vrijblijvende afspraken 

maken. Het valt de VNG op dat het thema energie veel aandacht krijgt, maar andere onderwerpen uit de investeringsagenda, 
zoals circulaire economie en klimaatadaptatie, nog beperkter zijn uitgewerkt. De VNG is teleurgesteld dat de opschalingskorting 
wordt gehandhaafd en er geen voorstellen voor verruiming van het gemeentelijk belastinggebied worden gedaan.  
Lees meer: Regeerakkoord.  Lees meer:  Bijzondere ledenbrief VNG-reactie op het Regeerakkoord.  
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https://vzhg.nl/programma-pzh-vzhg-najaarscongres-24-november-2017/
mailto:najaarscongres@pzhevents.nl
https://www.kabinetsformatie2017.nl/binaries/kabinetsformatie/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst/Regeerakkoord+2017-2021.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/vng-reactie-op-het-regeerakkoord_20171017.pdf
mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl
https://twitter.com/vzhg.
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VN G BESTUURDERSDAG EN BUITEN GEWON E LEDENVERGADERIN G OP 1  DECEM BER  

Op 1 december a.s. vindt van 09.30-17.00 uur in Nieuwegein (NBC Congrescentrum) een gecombineerde VNG Bestuurdersdag 
met een Buitengewone ALV plaats. De dag staat in het teken van de samenwerking met het nieuwe kabinet op basis van het 
gevoel van urgentie en ambitie bij gemeenten. De VNG bestuurdersdag zal bestaan uit een combinatie van een plenair 
programma en workshops door de tien VNG commissies. Het plenair programma staat in het teken van de relatie met het 
nieuwe kabinet.  Er vinden deelsessies in twee rondes plaats. Op de voorlopige agenda van de Buitengewone ALV in de middag 
(vanaf 14.45 uur) staat o.a. het advies van Wim Deetman over de toekomst van de VNG governance, de VNG Agenda 2018, de 
statutenwijziging inzake vaststelling arbeidsvoorwaarden voor de sector gemeenten (normalisatie rechtspositie ambtenaren) en 
vervolgvoorstellen in het kader van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering/ Samen Organiseren.  Klik hier voor meer informatie 
en inschrijving.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 

 

VN G COMMISS IE RAADSL EDEN EN GRIFF IERS  BI JEEN OP 5 OKTOBER  

Deze VNG commissie vergaderde op 5 oktober met o.a. de volgende agendapunten: Verslag heidag 5 juli 2017, Agenda 2018 
(kaderbrief), BALV 1 december 2017, open raadsinformatie, modelverordeningen en gevolgen wet normalisering ambtenaren. 
Het gesprek over de voorstellen van de commissie-Deetman ging vooral over de rol van raadsleden in de governance (VNG-
commissies en -bestuur). De commissie vroeg aandacht voor de werving en selectie van commissieleden en betrokkenheid bij de 
VNG-commissie Werving en selectie. Henk Bouwmans, directeur van Raadslid.Nu, gaf een toelichting op het 
ondersteuningsprogramma (een samenwerking van de VNG, Raadslid.Nu en de VvG)dat vooral gericht is op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.  Ook werd gesproken over open raadsinformatie: er zijn nu bijna 40 gemeenten aangesloten op 
Open Raadsinformatie, de commissie roept andere gemeenten op ook deel te gaan nemen. In de commissie werd ook 
gesproken over de VNG Modelverordeningen op de raadscommissies, ambtelijke bijstand en fractievergoedingen, en 
regelement van orde. Klik hier voor meer informatie.  
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN 

 

OPEN BAAR MAKEN VAN STUKKEN WAARIN PERSOONSGEGEVEN S STAAN 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de VNG middels een brief geïnformeerd over hoe om te gaan met het openbaar 
maken van besluitenlijsten, (ingekomen) raadsstukken en collegestukken, aanvragen, bezwaarschriften en beslissingen op 
bezwaar waarin persoonsgegevens van burgers zijn opgenomen. De AP ontvangt veel signalen van burgers die hier bezwaar 
tegen maken. De AP is van oordeel dat de publicatie van de persoonsgegevens in deze stukken vaak op onjuiste grondslag 
plaatsvindt en dat om die reden de publicatie onrechtmatig is. In de brief gaat de AP nader in op het juridisch kader en het al 
dan niet kunnen gebruiken van artikelen uit de Wet Openbaarheid van Bestuur en de Gemeentewet als wettelijke grondslag. 
Lees meer: Actieve publicatie van persoonsgegevens door gemeenten .  
 

PROVINCIAAL BESTUUR 

 

PROVINCIALE STATEN CO MMISS IE RUIMTE EN  LEEFOMGEVIN G BIJEEN  OP 25 OKTOBER  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 25 oktober met o.a. de volgende agendapunten: begroting 2018 en 
behandelvoorstel motie 724 'Investeren in economische innovatie', aanvaarding regionale woonvisies en 
woningbouwprogramma's 2017, ontheffing herontwikkeling terrein Suiker Unie Puttershoek, behandelvoorstel motie 730 
Gaswinning onder bewoond gebied. Klik hier voor meer informatie.   
 

PROVINCIALE STATEN CO MMISS IE VERKEER EN M IL IEU BIJEEN OP 25 OKOBER  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 25 oktober met o.a. de volgende agendapunten: begroting 2018, programma 
Zuid-Hollandse Infrastructuur (2018-2047), opnemen begrotingssubsidies 2018 en vaststellen subsidieplafonds 2018 voor 
boekjaar- en projectsubsidies, behandelvoorstellen moties, uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid. Klik hier voor meer 
informatie.   
 

PROVINCIALE HERIN DELING VIJFHEERENLANDEN 

De ministerraad heeft op voorstel van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van het concept 
wetsvoorstel herindeling Vijfheerenlanden (gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik) aan de Raad van State.  Het advies van 
Geert Jansen om de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in te delen bij de provincie Utrecht is door de minister overgenomen. 
Gedeputeerde Jeannette Baljeu betreurt  de inhoud van het advies om de nieuwe gemeente in Utrecht te positioneren “want de 
gemeente heeft haar wortels liggen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Die regio is maatschappelijk, cultureel, 

https://vng.azavista.com/event_website_pages/view/59de0003-c29c-45cb-9df2-06c6ac110005/59db3a60-b490-416c-930e-0c99ac110005/8356529329
https://vng.nl/nieuws/17-10-12/terugblik-vng-commissie-raadsleden-en-griffiers-5-oktober
https://vng.nl/files/vng/20171024-brief-autoriteit-persoonsgegevens.pdf
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving_RenL/2017/Ruimte_en_Leefomgeving_25_oktober_2017
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Verkeer_en_Milieu_VenM/2017/Verkeer_en_Milieu_25_oktober_2017
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landschappelijk en historisch één geheel.” Ook stelt zij zich zorgen te maken over de effecten op de achterblijvende gemeenten 
in de regio. Nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht zullen de beide Kamers zich buigen over de voorgenomen 
provinciale herindeling. De beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2019.   
 

BESTUUR EN VEILIGHEI D 

 

VN G COMMISS IE BESTUUR EN  VEIL IGHEID BIJEEN OP 4 OKTOBER  

Deze commissie vergaderde op 4 oktober met o.a. de volgende agendapunten: visie Intelligence informatiepositie gemeenten, 
ondermijning, kaderbrief VNG Agenda 2018, basisteams, inzet VNG BOA bevoegdheden, bredere inzet gratis Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) voor vrijwilligers.  Ondermijning is het komend jaar een belangrijk thema voor de VNG, de commissie besteedde 
hier uitgebreid aandacht aan en nam het visiedocument 'Ondermijning en de rol van de VNG' aan. Lees meer: Visiedocument 
Ondermijning en de rol van de VNG. Het regeerakkoord kondigt een speciale ‘Ondermijningswet’ aan om de juridische 
knelpunten in de huidige aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit op te lossen. Met een speciale 
‘Ondermijningswet’ zullen gemeenten volgens de VNG straks beter in staat zijn om de noodzakelijke informatie-uitwisseling met 
andere partijen én binnen de gemeenten zelf vorm te geven. Er komt ook een ondermijningsfonds met eenmalig € 100 miljoen 
voor de intensivering van de aanpak. Klik hier voor meer informatie.  
 

ON DERZOEK CRIMIN ELE BEÏNVLOEDING LOKAAL BESTUUR 

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van V en J is recent 
onderzoek gedaan naar criminele beïnvloeding van het lokaal bestuur via bedreiging, omkoping en infiltratie.  Voor dit 
onderzoek is een grootschalig enquêteonderzoek uitgevoerd onder bestuurders, raadsleden en ambtenaren in het lokale 
openbaar bestuur, aangevuld met verdiepende interviews. De centrale onderzoeksvraag was: wat is de aard en omvang van de 
beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur met een crimineel oogmerk, welke kwetsbaarheden kunnen hierbij aangewezen 
worden, in hoeverre heeft de beïnvloeding impact op besluitvorming(sprocessen) en de nationale veiligheid en welke 
maatregelen kunnen worden ontwikkeld of aangescherpt om beïnvloeding tegen te gaan? Reactie VNG: De VNG propageert 
uitbreiding van de screeningsmogelijkheden van bestuurders en medewerkers die met vertrouwelijke informatie omgaan. 
Overweeg ook om kandidaten met een strafblad, afhankelijk van het delict, niet meer verkiesbaar te laten zijn. Verder roept de 
VNG haar leden op consequent aangifte te doen bij bedreiging, omkoping of concreet bewijs van infiltratie. Klik hier voor meer 
informatie. Weerbare bestuurders en ambtenaren zijn van groot belang bij de aanpak van ondermijning. De VNG heeft daarom 
samen met het ministerie van BZK, het IPO en de UvW de 'Handreiking integriteitstoetsing kandidaten door (decentrale) 
politieke partijen' ontwikkeld. Lees meer: Handreiking Integriteitstoetsing kandidaten voor (decentrale) politieke partijen.   
 

DIENSTVERLENING EN I NFORMATIEBELEID 

 

OPEN  DATA GEMEENTEN  

VNG/KING heeft een rapport opgesteld onder de titel “Nulmeting open data” . Uit dit rapport blijkt dat open data steeds hoger 
op de agenda van Nederlandse gemeenten komen te staan. Begin 2017 hadden 42 Nederlandse gemeenten (11 procent) samen 
bijna 2.000 datasets over uiteenlopende onderwerpen als open data ontsloten. De meeste datasets zijn beschikbaar in een 
herbruikbaar formaat. Slechts een kwart van de datasets is (ook) vindbaar via het portaal data.overheid.nl. Het versnipperde 
aanbod van datasets van een beperkt aantal gemeenten vormt momenteel een hindernis voor het hergebruik. Voor gebruikers 
is het pas interessant om open data te gebruiken als datasets vindbaar zijn, gelijk zijn qua vorm en inhoud en een groot volume 
hebben. Dat is nu nog niet het geval. In samenwerking met diverse gemeenten probeert VNG/KING te komen tot een 
gestandaardiseerde set van afspraken over de inhoud, context en techniek van de datasets. Lees meer: Rapport Nulmeting open 
data.  
 

JEUGD 

 

TERUGBLIK VN G-SUBCOMMISSIE JEUGD 28 SEPTEMBER 

De subcommissie Jeugd besprak op 28 september jl. in Utrecht actuele kwesties zoals: de uitfasering van de DBC’s en de 
tarievendiscussie die deels daardoor is gestart in delen van het land. Een ander belangrijk punt was: hoe borg je op een 
duurzame manier de continuïteit van gecertificeerde instellingen. Voor een uitgebreide terugblik klik hier.  
 

PROJECT MODELVRAGENL IJST CL IËNTERVARIN G JEUGD EN OUDERS (MCJO) 

Het project MCJO is afgerond en heeft geresulteerd in aanbevelingen voor het in kaart brengen van cliëntervaringen. Anderhalf 
jaar deden tien pilotgemeenten/regio’s ervaring op met het uitzetten van de vragenlijst, en de praktische en juridische zaken  die 
daarbij komen kijken. Binnen het project werden de opgedane ervaringen gebundeld en de betrouwbaarheid en validiteit van de 

https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20171006-visiedocument-ondermijning-en-de-vng.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20171006-visiedocument-ondermijning-en-de-vng.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/ondermijning/nieuws/terugblik-vng-cie-bestuur-en-veiligheid-4-oktober
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2721-fenomeenanalyse-ondermijning-lokaal-bestuur.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2017/01/01/handreiking-integriteitstoetsing-kandidaten-voor-decentrale-politieke-partijen
https://vng.nl/files/vng/20171013_nulmeting_open_data_gemeenten_versie_1.1.pdf
https://vng.nl/files/vng/20171013_nulmeting_open_data_gemeenten_versie_1.1.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/terugblik-vng-subcommissie-jeugd-28-september
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MCJO in beeld gebracht. Er is ook een schets gemaakt van de samenhang met andere monitors. In de laatste fase van het 
project voerden de pilots een kwalitatief onderzoek uit. Het eindrapport “Van Meten naar Verbeteren”, van Stichting Alexander 
en het NJi (opgesteld in opdracht van de VNG) geeft de ervaringen weer. Lees meer: Van Meten naar Verbeteren. Klik hier voor 
meer informatie.  
 

KOPLOPERSN ETWERK JEUGDPREVENTIE 

Het ministerie van VWS, VNG en 15 wethouders Jeugd onderzoeken samen wat werkt en 
helpen elkaar met nieuwe initiatieven in het Koplopersnetwerk jeugdpreventie. Vanuit dit 
netwerk is het online magazine 'Van Nul tot later als ik groot ben' uitgebracht. Daarin staan 
vijftien succesvolle praktijkverhalen uit gemeenten over jeugdhulp en preventie met o.a. 
praktijkverhalen uit de Zuid-Hollandse gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Rotterdam, 
Leiden en Dordrecht. Lees meer: Online magazine Van nul tot later als ik groot ben.  

 

GEZONDHEID EN WELZIJN 

 

VN G COMMISS IE GEZON DHEID EN WELZIJN BIJE EN OP 4 EN 5  OKTOBER  

Deze commissie kwam bijeen tijdens een tweedaagse  op 4 en 5 oktober in Emmeloord. Op de agenda van de reguliere 
vergadering o.a.: actualiteiten Wmo, verdeelmodel MO/BW en begeleiding, aanpak wachttijden GGZ, uitstroom medisch verblijf 
GGZ, samenwerking gemeenten-verzekeraars, kennisinfrastructuur sociaal domein (neergelegd in het Kennispamflet),  
trekkingsrecht en VOG en vrijwilligers. Er is nog geen verslag beschikbaar.   
 

RIS ICO-IN DICATOREN ON RECHTM ATIGHEID BIJ EEN PGB 

Hoe zorgt u dat uw gemeente alert is op signalen van onrechtmatigheden bij een pgb binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet? 
Het gedetailleerde overzicht ‘Risico-indicatoren bij een pgb’ helpt hierbij. De risico-indicatoren kunnen in combinatie met elkaar 
duiden op fraude en onrechtmatigheden en daarmee om verder onderzoek vragen. Daarom is  deze lijst ook als bijlage gevoegd 
bij de handreiking ‘Rechtmatigheid in de Wmo 2015 en de Jeugdwet’. Lees meer: Risico-indicatoren onrechtmatigheid bij een 
pgb en Handreiking & stappenplan rechtmatigheidsonderzoek Wmo/Jeugd.  
 

RUIMTE EN WONEN 

 

VN G COMMISS IE RUIMTE EN WON EN BIJEEN OP 5 OKTOBER  

Deze commissie vergaderde op 5 oktober. Besproken werd o.a. dat het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 
1 januari 2021 meer tijd geeft om met omgevingsplannen, -visie, andere manier van werken en het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO) te oefenen. Tegelijkertijd is het zaak om door te gaan met de voorbereidingen. De commissie is bezorgd 
dat de kosten voor gemeenten toenemen, met name die van het DSO. Een ander onderwerp was de VNG-reactie op het rapport 
“Grond voor gebiedsontwikkeling” van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Met dit rapport pleit de raad voor een 
aantal verbeteringen in de Aanvullingswet grondeigendom. Lees meer: Nieuwsbericht, samenvatting en pdf Rapport RLI 'Grond 
voor gebiedsontwikkeling'. Met een aantal aanbevelingen is de VNG het niet eens, zoals extra instrumenten voor private 
partijen en het verplichten van regionale verevening. Lees meer: VNG-reactie op advies RLI over grondbeleid. Klik hier voor meer 
informatie. 
 

AAN PAK EN TRANSITIE VAN WINKELGEBIEDEN 

Niet elke gemeente heeft een gezonde winkelstructuur. Oorzaken zijn o.a. het internet(shoppen), de veranderende 
bevolkingssamenstelling en het in veel winkelgebieden weinig onderscheidende aanbod. Deze hebben geleid tot een 
overaanbod aan (slechte) winkelmeters. Als reactie op deze ontwikkelingen hebben het Ministerie van Economische 
Zaken en marktpartijen samen een Nationale Retailagenda opgesteld. De agenda bevat 21 actiepunten om de 
Nederlandse winkelstructuur toekomstbestendig te maken. Een van de belangrijkste doelstellingen is het creëren 
van een nieuwe balans door het schrappen van winkelmeters en het stimuleren van innovatie in de winkelsector. 
Onlangs zijn, als onderdeel van de uitvoering van de Retailagenda, twee relevante publicaties verschenen van De 

Nederlandse Raad Winkelcentra(NRW). Lees meer: Instrumenten voor een succesvolle transitie van de winkelstructuur. En  

Succesvolle transitie winkelgebieden door regionale afstemming.  
 

N IEUWE DATUM INWERKINGTREDIN G OMGEVIN GSWET  

De verwachte nieuwe datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt 1 januari 2021. Rijk en de koepels van 
provincies, gemeenten en waterschappen gaan overleggen hoe ze uitvoering geven aan de adviezen van het Bureau ICT-toetsing 
(BIT) over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De nieuwe datum doet weinig af aan de opgave voor en ambitie van 

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/mcjo_-_eindrapport_-_van_meten_naar_verbeteren_-_versie_10-10-2017_-_sti._.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/modelvragenlijst-clientervaring-jeugd-en-ouders-ervaringen
https://vng.nl/files/vng/20171011_vannultotdatikgrootben.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170925-rechtmatigheid-in-de-wmo-bijlage_.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170925-rechtmatigheid-in-de-wmo-bijlage_.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/fraudepreventie-wmojeugd/nieuws/handreiking-stappenplan-rechtmatigheidsonderzoek-wmojeugd
http://rli.nl/publicaties/2017/advies/grond-voor-gebiedsontwikkeling
http://rli.nl/publicaties/2017/advies/grond-voor-gebiedsontwikkeling
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/grondzaken-beleid/brieven/advies-rli-over-grondbeleid
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet-invoering/nieuws/terugblik-commissie-ruimte-en-wonen-5-oktober
http://nrw.nl/wp-content/uploads/2017/01/Instrumenten-voor-een-succesvolle-transitie-van-de-winkelstructuur-2017.pdf
http://nrw.nl/wp-content/uploads/2017/10/NRW-publicatie-Regionale-afstemming.pdf
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individuele gemeenten. Het moment waarop Omgevingsvisie en Omgevingsplan gaan gelden blijft gelijk, respectievelijk 2024 en 
2029. Klik hier voor meer informatie.  
 

WATER IN OMGEVIN GSVIS IES  

De grote maatschappelijke opgaven van deze tijd veranderen opnieuw onze relatie met  water. 
Energietransitie en klimaatadaptatie vragen om nieuwe, slimme en integrale oplossingen, bovendien 
maakt de komst van de Omgevingswet dat het integrale denken en werken hoog op de agenda staat. 
Om die reden is de inspiratiegids “Water verbindt” uitgebracht door de Unie van Waterschappen in 

samenwerking met RUIMTEVOLK. Deze publicatie biedt inspiratie voor de rol van water in die trajecten en laat zien dat 
ruimtelijke ordening en water onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Lees meer: Publicatie Water verbindt.  
 

MILIEU,  ENERGIE EN M OBIL ITEIT 

 

REGIONALE EN ERGIETRANSITIE  

In mei 2016, werd op initiatief van de VNG, de Green Deal Regionale Energiestrategieën ondertekend 
door het Rijk, de koepels en zeven pilotregio’s, w.o Midden-Holland en Drechtsteden. Zij zijn aan de 
slag gegaan met het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie om te komen tot een energie 
neutrale regio in 2050.  In de zomer en najaar van 2017 onderzocht Posad Spatial Strategies in 
opdracht van de VNG de energie-strategieën van de 7 pilot-regio’s. Het geeft inzicht in de 

kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van de verschillende regio’s en biedt aanbevelingen voor overheden die aan het begin  
staan van de energietransitie. De geleerde lessen staan  in de publicatie “Slim Schakelen”.  Lees meer:  “Slim schakelen. Lessen 
voor een regionale energiestrategie”.   
 

VERKEERSVEIL IGHEID  

Wat is er nodig om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren? Samenwerking tussen alle 
partijen, meer focus op gedragsbeïnvloeding en handhaving. Dit waren de belangrijkste conclusies uit 
een bestuurlijke themasessie op 12 oktober jl. over verkeersveiligheid, georganiseerd door het IPO.  De 
12 gedeputeerden mobiliteit spraken met de minister, vertegenwoordigers van de VNG en 
vervoerregio’s over de toename in het aantal ongevallen. Verkeersveiligheid is een gezamenlijke opgave 
van alle overheden samen, waarbij ook handhavers, burgers, bedrijfsleven, de onderwijssector en 

maatschappelijke partijen nodig zijn. De gezamenlijke overheden maken een strategisch plan verkeersveiligheid (SPV 2030). 
Hiervoor willen de overheden ook commitment krijgen van andere partijen. In 2018 wordt het nieuwe strategisch plan 
gepresenteerd.  Klik hier voor meer informatie.  
 

EUROPA 

 

BREXIT-LOKET VOOR DECEN TRALE OVERHEDEN 

De Brexit heeft ook effect op Nederlandse gemeenten: denk aan export en werkgelegenheid, EU-fondsen en de positie van 
inwoners met een Britse nationaliteit. Het Brexit-loket is ondergebracht bij kenniscentrum Europa decentraal en is een initiatief 
van het ministerie van BZK, het IPO, de UvW, de VNG en Europa decentraal. Doel van het loket is om de informatiestromen over 
de Brexit richting decentrale overheden te kanaliseren. Klik hier voor meer informatie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet-invoering/nieuws/gemeentelijke-opgave-en-ambitie-omgevingswet-onveranderd
https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2017/09/Water-verbindt-2017.pdf
http://www.regionale-energiestrategie.nl/Bestanden/Slim-Schakelen.pdf
http://www.regionale-energiestrategie.nl/Bestanden/Slim-Schakelen.pdf
https://www.verkeersveiligheid2030.nl/default.aspx
https://europadecentraal.nl/brexit/

