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NIEUWS VZHG 

 

TERUGBLIK VZHG JAARVERGADERIN G EN CON GRES OP 7  APRIL IN ARKEL 

Rond 120 bestuurders waren op vrijdag 7 april aanwezig in een oude fabriekshal in Arkel voor de jaarvergadering en het congres 
van de VZHG. Na een welkom door burgemeester Werner ten Kate van gastgemeente Giessenlanden en de ALV onder leiding 

van voorzitter Mirjam Salet, sprak Jaap Smit, Commissaris van de Koning in ZH traditiegetrouw de 
aanwezigen toe. Hij ging daarbij o.a. in op het congresthema van die dag  “De ondernemende 
samenleving”. Een gedachte bij de ondernemende samenleving is volgens hem: ‘u moet het een 
beetje zelf doen’. Een aantal dingen wordt teruggelegd in de samenleving. Hij gaf aan daarbij  een 
allergie te hebben voor het begrip ‘klant’. “Ik ben geen klant van de overheid”. Wat hem betreft 
moeten wij af van het idee dat de overheid producten aan klanten levert. De ondernemende 
samenleving betekent ook dat er krachten loskomen die je niet kunt beheersen. De natuurlijke 
houding van een ondernemend iemand is: ‘geef mij ruimte en zo min mogelijk regels’. Dan krijg je 
kracht en creativiteit uit de samenleving. Dat gebeurt ook hier in de betonfabriek. Maar volgens 

hem ook in de Krimpenerwaard, waar van onderop, uit de samenleving, een visie wordt gemaakt (onder leiding van Riek 
Bakker). Eigenlijk is dat volgens Smit wat we willen, een ondernemende samenleving, maar als die aan de slag gaat, is het ook 
schrikken. Er komt ineens een plan en we moeten wegen voor financiering zoeken.  Maar met de ondernemende samenleving 
wordt het besturen volgens Smit wel leuker. Het gaat om een andere manier van werken. Zijn we een vergunningenfabriek of 
een mede-mogelijkmaker? Bij de ondernemende samenleving hoort ook vertrouwen en het accepteren van risico’s. Accepteren 
dat het soms fout kan gaan, en dan niet meteen in de regelreflex schieten. Ook is nodig: ruimte geven, en niet voorschriften 
maken. Zoals: wees spontaan! In psychologie heet dit ‘double bind’; tegenstrijdige boodschappen.  Waarom willen we met zijn 
allen een ondernemende samenleving? Dat is omdat het op de huidige manier niet meer gaat. Volgens Smit leven wij in een tijd 
van grote vragen en helaas kleine antwoorden. Het is een leertraject voor gemeenten en de provincie. We moeten leren ons nog 
beter te verplaatsen in de mensen voor wie we het doen. Vervolgens vonden presentaties plaats door Elisabeth van Leeuwen 
over een ondernemende samenleving en sprak prof. dr. Ap Dijksterhuis over een zoektocht naar geluk. Deze presentaties zijn 
terug te lezen op de VZHG website, klik hier.  

                 
 
 
 

Op naar geluk: Vertrouwen

Een goede overheid wekt vertrouwen:

1. Is gekozen door het volk en zorgt voor inspraak, een vrije pers, en 
vrijheid van meningsuiting.

2. Zorgt voor stabiliteit en bescherming tegen externe bedreigingen.

3. Is effectief, zeker ook op lokaal niveau.

4. Is slagvaardig en kan dingen aanpakken als dat nodig is.

5. Moet orde handhaven en een adequate rechtsorde garanderen.

6. Moet vrij zijn van corruptie.

Op naar geluk: De rol van de overheid

Wat kan een overheid doen?

Ervoor zorgen dat haar eigen werk, in de 

breedste zin van het woord, van hoge 
kwaliteit is. 
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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.  
Adres VZHG: Rivierweg 111, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Email: r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl      
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http://vzhg.nl/2017/05/03/presentaties-vzhg-jaarvergadering-en-congres-op-7-april-arkel/
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https://twitter.com/vzhg.
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BESTUURLIJKE TESTBIJ EENKOMST 18  APRIL  OM GEVIN GSWET  

Op 18 april waren rond 20 ZH wethouders RO aanwezig in het provinciehuis in Den Haag om 
deel te nemen aan een bestuurlijke testbijeenkomst inzake de Omgevingswet, die door de 
provincie Zuid-Holland in samenwerking met o.a. de VZHG werd georganiseerd. Aan deze 
bijeenkomst ging op 12 april een landelijke bijeenkomst vooraf onder de titel  “Pionieren met 
de Omgevingswet” die voortvloeide uit 7 regionale bestuurderstafels in 2016 en begin 2017. 
Bij de bijeenkomst op 18 april werd een casus verstedelijking uitgewerkt. Wethouder Hans 
Versluijs, gemeente Vlaardingen , hield een inleiding vanuit het Actieprogramma Wonen, 
gevolgd door een Inleiding van Hoogheemraad Jeroen Haan, Hoogheemraadschap Rijnland. 
Harm Borgers, AT- Osborne, Legal Services, gaf een toelichting op het wettelijk stelsel 

Omgevingswet. Vervolgens vonden drie deelsessies plaats: afwegen woningbouw op bovenregionaal schaalniveau, 
transformatie van een bedrijventerreinen en nieuwe woonwijk in bodemdalingsgevoelig gebied. VZHG voorzitter Mirjam Salet 
was één van de tafelvoorzitters bij de deelsessies. Binnenkort komt een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst beschikbaar.    
 

NIEUWS VNG 

 

VN G JAARCONGRES  OP 13 EN 14  JUN I IN GOES 

Op 13 juni a.s. vindt het VNG jaarcongres plaats in de Zeelandhallen in Goes. 'Vakmanschap' is het thema van het Jaarcongres 
2017. Meer dan ooit is het vak van de bestuurder in beweging. Welke eigenschappen worden van lokale bestuurders verwacht, 
nu en in de toekomst? In het openingsprogramma worden de resultaten gepresenteerd van een VNG-enquête door I&O 
Research onder Nederlandse burgers én bestuurders naar hun 'ideale' bestuurders. Professor Paul 't Hart duidt de resultaten. 
Generaal b.d. en voormalig commandant der strijdkrachten Peter van Uhm en Topvrouw van het Jaar Ingrid Thijssen vertellen 
wat vakmanschap voor hen persoonlijk betekent. Cultuurhistoricus Herman Pleij sluit af met een betoog over veranderingen in 
het bestuurlijk vakmanschap door de jaren heen. Het ochtendprogramma staat onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes. Na 
de lunch kan er weer aan een groot aantal deelcongressen of excursies worden deelgenomen. Op 14 juni vindt een plenair 
programma plaats en de ALV. Klik hier voor meer informatie.  
 

VN G REACTIE BRIEF  WOON PLAATSVEREISTE WET HOUDERS 

De VNG heeft het wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden ontvangen van 
demissionair minister Plasterk. De VNG steunt dit wetsvoorstel en het voornemen om de inwerkingtreding rondom de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te realiseren. Wethouders kunnen straks mogelijk langer buiten de gemeente wonen 
waarin zij werken. Dat komt tegemoet aan onze wens om het stellen van regels omtrent het woonplaatsvereiste van de 
wethouder aan de individuele gemeenteraden over te laten en hen in staat te stellen kwalitatief goede bestuurders aan te 
trekken van buiten de gemeentegrenzen indien daar behoefte aan is. Met het wetsvoorstel wordt volgens de VNG 
tegemoetgekomen aan de wens meer maatwerk mogelijk te maken (differentiatie) en wordt recht gedaan aan het principe van 
lokale autonomie. Lees meer: Consultatie Wet verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden.  
 

INZET KABINETSFORMAT IE /SPEERPUN TEN /FORMATIESPEL   

In de brief die de VNG op 18 april aan informateur Schippers heeft gestuurd, staan de speerpunten van de VNG voor de 
kabinetsformatie beschreven. De maatschappelijke opgaven die daarin benoemd worden, vragen volgens de VNG een 
gezamenlijke aanpak van Rijk en gemeenten. Voor veel van deze onderwerpen geldt dat het Rijk om extra financiële middelen 
wordt gevraagd: de opschalingskorting van tafel, extra geld voor veiligheid en de investeringsagenda, een brede koppeling van 
het Gemeentefonds aan de rijksbegroting. De VNG wil aan de hand van een Formatiespel met wethouders en burgermeesters in 
gesprek gaan over deze speerpunten. Welke onderwerpen vinden zij eigenlijk het meest belangrijk? Hoeveel ruimte zit er in 
deze onderwerpen? En wat betekenen dergelijke keuzes voor de financiële armslag die gemeenten hebben? Het spel helpt 
gemeentebestuurders niet alleen om goed inzicht te krijgen in de onderwerpen die er spelen, maar biedt ook de mogelijkheid 
om mee te denken in de afwegingen die gemaakt gaan worden. Om het Formatiespel te spelen wil de VNG graag aansluiten bij 
portefeuillehoudersoverleggen of andere intergemeentelijke bestuurlijke overleggen. Het spel duurt ongeveer één uur, maar 
hoeft niet per se in een formele setting gespeeld te worden. Meer informatie: via het Informatiecentrum: info@vng.nl of 

telefonisch via 070-373 8393 en klik hier. Lees meer: brief over onze speerpunten voor de formatie.   

 

KANDIDATEN VOOR VACATURES IN VNG BESTUUR EN COMMISS IES  

De kandidaten die de adviescommissie voordraagt voor de 15 vacatures in bestuur en commissies van de VNG zijn op 2 mei 
bekendgemaakt. De leden stemmen in de ALV van 14 juni over alle door de commissie  voorgestelde kandidaten en eventuele 
tegenkandidaten. Een uitzondering geldt voor de drie kandidaten voor het lidmaatschap van de commissie Europa & 
Internationaal. Deze kandidaten worden conform het Reglement van de commissie aangewezen door het VNG-bestuur. 

https://www.vngjaarcongres.nl/programma-13-juni/
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170404_brief-kabinet_consultatie-wet-verruiming-ontheffing-woonplaatsvereiste-wethouders-en-gedeputeerden.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinanci%C3%ABn/nieuws/speel-het-formatiespel-samen-met-de-vng
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/u201700316_7055_vng_brief_aan_informateur_180417.pdf
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VNG-leden hebben de mogelijkheid om tegenkandidaten te stellen tot uiterlijk 24 mei 2017, 12.00 uur. Lees meer: 
Bekendmaking voorgedragen kandidaten voor vacatures in VNG- bestuur en commissies.  
Voorgedragen kandidaten uit Zuid-Holland zijn: 
Commissie Dienstverlening en informatiebeleid  Robert van Dijk, griffier Teylingen 
Commissie Financiën      Jan de Laat, wethouder Gouda 
Commissie Ruimte en Wonen    Marc Rosier, wethouder Zoetermeer  
Commissie Werk en Inkomen    Anne de Baat, gemeentesecretaris Capelle a.d. IJssel  
Commissie Europa en Internationaal    Saskia Bruines, wethouder Den Haag  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 

 

N IEUWE RAADGEVER OVE R MANTELZORG 

De VNG maakte in samenwerking met Movisie een Raadgever (factsheet voor raadsleden) over de ondersteuning van 
mantelzorgers. De Raadgever, 'Alles over mantelzorg op een rij', behandelt aan de hand van vier thema's/begrippen hoe u als 
raadslid het verschil kunt maken. Vinden: heeft uw gemeente de mantelzorgers in beeld? Versterken: wat doe uw gemeente om 
de positie van mantelzorgers te versterken? Verlichten: hoe kunnen mantelzorgers verlicht worden en Verbinden: goede 
samenwerking tussen mantelzorgers en professionals. Lees meer: Raadgever: Alles over mantelzorg op een rij. 
 

PROVINCIAAL BESTUUR 

 

PROVINCIALE STATEN COMMISS IE VERKEER EN MIL IEU BIJEEN OP 5 APRIL 

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 5 april met het volgende agendapunt: Advies verkenner over draagvlak 
luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport.  Klik hier voor meer informatie.  
 

PROVINCIALE STATEN CO MMISS IE RUIMTE EN  LEEFOMGEVIN G OP 5 APRIL   

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 5 april met o.a. de volgende agendapunten: brief over terugverkoop van grond 
ten behoeve van de plaatsing van een windturbine, behandelvoorstel motie 689 Netwerkend werken aan de kust.  Klik hier voor 
meer informatie.   
 

PROVINCIALE STATEN CO MMISS IE DUURZAME ONTWIKKELIN G BIJEEN  OP 12 APRIL  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 12 april met o.a. de volgende agendapunten: toegankelijkheid van natuur- en 
recreatiegebieden; klik hier voor meer informatie. En (her)benoeming leden Provinciale Adviescommissie (PAL). Klik hier voor 
meer informatie.  
 

PROVINCIALE STATEN CO MMISS IE BESTUUR EN MIDDELEN BIJEEN OP 12  APRIL  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 12 april met o.a. de volgende agendapunten: ontwikkelingen BAR-
samenwerking (gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk) en ontwikkelingen Voorne-Putten en Conceptreactie GS 
op brief van de Hoornse Hoofden. Klik hier voor meer informatie.  
 

ON DERZOEKSRAPPORT TO RDOIR N AAR INTERGEMEEN TELIJKE CONNECTIVITEIT IN ZUID-HOLLAND  

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft prof. P. Tordoir c.s. de opdracht gekregen om voor het grondgebied van Zuid-
Holland inzicht te geven in de intergemeentelijke samenhang. De gegevens en het kaartmateriaal zullen een verbreding en 
verdieping bieden ten opzichte van het rapport “De veranderende geografie van Nederland”. Een verbreding, omdat behalve 
ruimtelijk-economische parameters ook bijv. gekeken zal worden naar voorzieningengebruik. Een verdieping omdat de 
interlokale connectiviteit tot op postcodeniveau zichtbaar gemaakt zal worden; dit betekent dat ook inzicht kan worden 
verkregen in de feitelijke samenhang tussen buurten en wijken. Aldus resulteert een empirisch beeld van hoe de oriëntatie op 
de omgeving – wat betreft verkeer, vervoer, migraties en voorzieningen - niet alleen tussen gemeenten kan verschillen, maar 
zelfs binnen gemeenten. Het onderzoek van Tordoir c.s. is onlangs afgerond en zal vervolgens aan Provinciale Staten worden 
aangeboden. Meer informatie over dit onderzoek volgt in komende Journaals.  
 

BESTUUR EN VEILIGHEI D 

 

VN G COMMISS IE BESTUUR EN  VEIL IGHEID BIJEEN OP 20 APRIL   

Deze commissie vergaderde op 20 april (het eerste uur van de vergadering vind plaats samen met de commissie Financiën)  

https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170502_ledenbrief_bekendmaking-voorgedragen-kandidaten-voor-vacatures-in-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/alles-over-mantelzorg_20170320.pdf
https://staten.zuid-holland.nl/Nieuws/April_2017/Veel_insprekers_over_advies_draagvlak_nieuw_luchthavenbesluit_Rotterdam_The_Hague_Airport
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving_RenL/2017/Ruimte_en_Leefomgeving_5_april_2017
https://staten.zuid-holland.nl/Nieuws/April_2017/Commissie_Duurzame_Ontwikkeling_wil_brede_inventarisatie_toegankelijkheid_natuur_en_recreatiegebieden
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2017/Duurzame_Ontwikkeling_12_april_2017
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2017/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_12_april_2017
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met o.a. de volgende agendapunten: Proeftuinen, Bestuur: Inzet kabinetsformatie, Veiligheid en Recht: In gesprek met college 
van de rechten van de mens inzake radicalisering, Veiligheid: IBO Verkeershandhaving, Ontwikkelagenda lokale democratie, 
Terugkoppeling Raad van Europa, Evaluatie verkiezingen en  Digitaal tellen.  
 

FINANCIEN 

 

VN G COMMISS IE F IN ANC IEN BIJEEN OP 20 APRIL   

Deze commissie heeft op 20 april deels gezamenlijk met de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid vergaderd. De belangrijkste 
onderwerpen voor het gezamenlijke deel waren de Proeftuinen Maak Verschil en de financiële aspecten van de inzet van 
gemeenten voor de kabinetsformatie. Andere onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: het verdeelmodel BUIG, het 
gezamenlijke onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) en de onderzoeksrapporten van AEF over de tekorten in de drie 
decentralisaties. Daarvoor zijn vervolgacties uitgezet. Klik hier voor meer informatie.  
 

DIENSTVERLENING EN I NFORMATIEBELEID 

 

VRAGEN LIJSTEN  TOEZIC HTINFORMATIE EERDER BESCHIKBAAR 

In het kader van toezichtinformatie kunnen gemeenten vanaf nu voor alle wetten gegevens aanleveren. Door het aanleveren 
van deze gegevens kunnen gemeente hun horizontale verantwoording goed organiseren. Voor Kinderopvang geldt een 
aanleverperiode van 3 april t/m 1 juli 2017. Voor de andere wetten rond RGT kunnen gegevens tot 1 september worden 
aangeleverd. Kijk voor de aanleverdata ook op ‘Cijfers aanleveren’ op waarstaatjegemeente.nl  .  
 

RAPPORT STUDIEGROEP INFORMAT IESAMENLEVIN G “MAAK WAAR”  

Het eindrapport 'Maak waar!' van de Studiegroep Informatiesamenleving is gepubliceerd. De 
opdracht van de Studiegroep betrof het adviseren over het verbeteren van het functioneren van de 
digitale overheid. Daarbij is expliciet ook aandacht gevraagd voor de rol en positie van 
medeoverheden. Het rapport 'Maak Waar' concludeert dat de Digitale overheid, ICT en 
informatiebeleid definitief Chefsache is. Het is van existentieel belang om het primaire proces en de 
digitalisering te verbinden. Interne en diepgaande kennis van digitalisering en ICT is daarbij essentieel 

om goed opdracht te kunnen geven aan uitvoering op dit gebied. Bovendien concludeert het rapport dat deze opgave 
interbestuurlijk van aard is, want de overheid functioneert naar burgers en bedrijven als één-overheid. Lees meer: Rapport 
Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid: Maak Waar.  
 

VN G COMMISS IE DIENSTVERLEN IN G EN INFORMA TIEBELEID BIJEEN OP 20  APRIL  

Deze commissie vergaderde op 20 april en stemde in met het voorleggen van de voorstellen over Samen Organiseren aan de 
ALV op 14 juni. De Commissie is tevreden over het feit dat heldere keuzes zijn gemaakt en onderstreepte het belang van een 
goede communicatie richting gemeenten.  Verder werd het net uitgekomen rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving 
‘Maak Waar!’ door Digicommissaris Bas Eenhoorn toegelicht (zie hierboven)  Ook werd gesproken over de Generieke Digitale 
Infrastructuur (GDI). Ook werd verslag gedaan van de Visitatiecommissie Informatieveiligheid. Het onderzoek naar digitale 
middelen in 388 gemeenten, dat in opdracht van het ministerie van BZK wordt uitgevoerd, werd door het bureau van de 
Digicommissaris toegelicht. Klik hier voor meer informatie.  
 

JEUGD 

 

JAARREKEN IN G 2016  WM O EN JEUGD 

Hoe komt u tot een goedgekeurde jaarrekening 2016 voor de Wmo en Jeugdwet? Welke hulpmiddelen zijn daarvoor 
beschikbaar? Er is niet één goede wijze van verantwoorden, blijkt uit de praktijk. Maatwerk is noodzakelijk. Kijk op de site van i-
Sociaal Domein voor meer informatie en de links naar de publicaties. Lees meer: Jaarrekening 2016 Wmo en Jeugdwet met 
minder administratieve lasten.  
 

WETTELIJKE KADERS TO EZICHT WMO 2015 EN JEUGDW ET 

Een aantal gemeenten worstelt met de wettelijke grondslag voor het inrichten van toezichthouderstaken binnen de Wmo 2015 
en de Jeugdwet. Het VNG Expertteam Fraudepreventie en handhaving zocht het uit  en zette de wettelijke kaders op een rij. 
Lees meer: Factsheet: Wettelijke kaders toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet .  
 

PLANN IN G LANDELIJKE AAN BESTEDING SPECIAL ISTISCHE JEUGDHULP 

https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/financiele-positie-gemeenten/nieuws/terugblik-vng-commissie-financien-april-2017
https://www.waarstaatjegemeente.nl/content/cijfers
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/04/18/rapport-van-de-studiegroep-informatiesamenleving-en-overheid-maak-waar
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/04/18/rapport-van-de-studiegroep-informatiesamenleving-en-overheid-maak-waar
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/nieuws/commissie-dienstverlening-en-informatiebeleid-april-2017
http://i-sociaaldomein.nl/nieuws/17-04-06/jaarrekening-2016-wmo-en-jeugdwet-met-minder-administratieve-lasten
http://i-sociaaldomein.nl/nieuws/17-04-06/jaarrekening-2016-wmo-en-jeugdwet-met-minder-administratieve-lasten
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/fraudepreventie-en-handhaving-wmojeugd/publicaties/factsheet-wettelijke-kaders-toezicht-wmo-2015-en-jeugdwet
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De huidige raamovereenkomsten voor specialistische jeugdhulp eindigen op 31 december 2018. De VNG begon eind vorig jaar 
een marktconsultatie, die inmiddels is afgerond. De VNG is van plan in de tweede helft van mei 2017 een aanbesteding te 
starten om te komen tot de landelijke raamovereenkomsten specialistische jeugdhulp voor 2019-2020. Lees meer: Mededeling: 
Aanbesteding Landelijke Raamovereenkomsten Specialistische Jeugdhulp 2019-2010.   
 

VERSCHILLEN IN POSIT IONERIN G EN WERKWIJZE  WIJKTEAMS 

Het programma Integraal Werken in de Wijk heeft onderzoek gedaan naar de overwegingen, 
ervaringen en aandachtspunten bij het vormen van wijkteams in gemeenten.  Voornaamste 
conclusie: hét wijkteam bestaat niet. Gemeenten richten het elk op hun eigen manier in. Het 
team is onderdeel van de gemeente of het is extern georganiseerd. De gemeente heeft bij een 
intern team meer mogelijkheden om te sturen, niet alleen op grote lijnen maar ook op de 
uitvoering en financiën. Bij een extern wijkteam kan de gemeente rekenen op externe 
expertise die voor de aansturing van wijkteams nodig is, maar minder sturen.  
Lees meer: Publicatie Organisatievormen en positionering van (wijk)teams: ervaringen van 
gemeenten (Programma Integraal werken in de wijk, april 2017) .  

 

ONDERWIJS,  CULTUUR EN SPORT 

 

ON DERWIJSACHTERSTAN DEN BELEID 

Er komt een nieuwe gewichtenregeling in het basisonderwijs en dit heeft ook gevolgen voor de verdeling van de financiële 
middelen. Het resultaat van het nieuwe verdeelmodel is ingrijpend vanwege de enorme herverdeeleffecten (tot meer dan 50 % 
daling budget in met name grote steden). Ook is sprake van een bezuiniging van € 40 miljoen per 2018. De VNG-commissie OCW 
kreeg in februari jl. van het ministerie van OCW een presentatie over de nieuwe gewichtenregeling en de gevolgen daarvan. De 
commissie heeft hierop als volgt gereageerd: klik hier.  
 

VN G COMMISS IE ON DERWIJS , CULTUUR EN SPORT BIJEEN OP 20 APRIL   

Deze commissie vergaderde op 20 april met o.a. de volgende agendapunten: actualiteit door VNG kernteam kabinetsformatie,  
Aanpak certificering Openbare Bibliotheken, Uitwerking Innovatieagenda bibliotheken, Knelpunten en kansen nieuw rijks 
cultuur- en erfgoedbeleid, Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 2018, volwasseneneducatie en Proeftuinen kindcentra.  
 

GEZONDHEID EN WELZIJN 

 

QUICK SCAN N IEUWE UITGAVEN VAN  GEMEEN TEN  AAN HET SOCIAAL DOMEIN 

In opdracht van o.a. de VNG heeft bureau Andersson Elffers Felix (AEF) een quick scan uitgevoerd naar de nieuwe uitgaven van 
gemeenten aan het sociaal domein in relatie tot de extra inkomsten in de periode 2014 - 2019. In het onderzoek is ook bekeken 
of dit de continuïteit van zorg en ondersteuning zal beïnvloeden. Ruim 90 gemeenten hebben zich gemeld met tekorten van 
soms meer dan 20% waarbij als overkoepelend knelpunt de omvang en het tempo van de veranderingen als oorzaak wordt 
genoemd. Dit is gekoppeld aan het tempo waarmee de financiële kortingen uit het regeerakkoord (2012) worden doorgevoerd.  
AEF constateert ook dat het in meerdere gemeenten nog ontbreekt aan een helder beleid en sturing op de financiële effecten.  
Lees meer: Blijvend vernieuwen in het sociaal domein. Een quickscan naar gemeenten met financiële tekorten.  
 

WERK EN INKOMEN 

 

VN G COMMISS IE WERK EN  IN KOMEN  BIJEEN OP 20  APRIL  

Deze commissie vergaderde op 20 april en begon met de inzet van de VNG voor de kabinetsformatie. Eric de Rijk, senior 
adviseur public affairs van de VNG, gaf een overzicht van de stand van zaken. Een fors aantal gemeenten voorziet significante 
meerjarige financiële tekorten in het sociaal domein (3D-breed). Zo is gebleken uit onderzoek door AEF. De commissie heeft de 
resultaten van dit onderzoek en de vervolgstappen besproken. Verder zijn in de commissie nog aan de orde gekomen het 
verdeelmodel BUIG en het macrobudget, Social Return on Investment, de Werkkamer en de inclusieve arbeid en de resolutie uit 
2013 van de ALV. Voor deze onderwerpen zijn vervolgacties uitgezet.. De vergadering werd afgesloten met een gesprek met 
directeur-generaal Ter Haar van het Ministerie van SZW over de toekomstvisie van de werkgeversdienstverlening. Klik hier voor 
meer informatie.  
 

MILIEU,  ENERGIE EN M OBIL ITEIT 

 

https://vng.nl/files/vng/20170420_mededeling_planning_aanbesteding_landelijke_raamovereenkomst_jeugdhulp_def.pdf
https://vng.nl/files/vng/20170420_mededeling_planning_aanbesteding_landelijke_raamovereenkomst_jeugdhulp_def.pdf
http://www.nji.nl/nl/Publicaties/NJi-Publicaties/Organisatievormen-en-positionering-van-(wijk)teams
http://www.nji.nl/nl/Publicaties/NJi-Publicaties/Organisatievormen-en-positionering-van-(wijk)teams
https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijsachterstandvve/nieuws/vng-commissie-bekijkt-onderwijsachterstandenbeleid
https://vng.nl/files/vng/20170413-rapportage-tekorten-sociaal-domein.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/nieuws/terugblik-commissie-werk-en-inkomen-april-2017
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RAPPORT RECHTVAARDIGHEID EN INKOMENSEFFECTEN KLIMAATBELEID 

In het rapport Rechtvaardigheid en inkomenseffecten van het klimaatbeleid wordt aandacht 
gevraagd voor een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten van de energievoorziening 
vanuit het perspectief van de bewoners. Het rapport biedt inzichten hoe deze verdeling 
ontstaat en bijgestuurd kan worden. De onderzoekers stellen dat een rechtvaardig 
klimaatbeleid op nationale schaal enerzijds betekent dat de vervuiler betaalt, maar anderzijds 
ook dat de kosten worden gedragen door de sterkste schouders. Zij concluderen in deze studie 
dat huishoudens met lage inkomens een aanzienlijk groter aandeel van hun inkomen kwijt zijn 
aan kosten voor het klimaatbeleid dan huishoudens met hoge inkomens. Het grotere aandeel 
van huishoudens met een laag inkomen gaat volgens de onderzoekers nog verder oplopen als 
Nederland in de toekomst klimaat-neutraal wil zijn. Lees meer: Rapport Rechtvaardigheid en 
inkomenseffecten van het klimaatbeleid.  

 

INNOVATIEVE AANPAKKEN: BESTAANDE WONIN GEN EN ERGIEN EUTRAAL 

Vorig jaar startte het programma Innovatieve Aanpakken dat beoogt op vernieuwende wijze de verduurzaming van de 
particuliere woningvoorraad te versnellen. De VNG coördineert het programma in samenwerking met andere partijen. Het 
programma maakt in de praktijk inzichtelijk welke procesinnovaties succesvol en opschaalbaar zijn. Het programma loopt tot 
eind 2018. In totaal zijn er door het hele land momenteel 51 innovatieve aanpakken. Klik hier voor meer informatie.  
 

VN G COMMISS IE MILEU, EN ERGIE EN MOBIL ITEIT BIJ EEN OP 20 APRIL   

Deze commissie vergaderde op 20 april met o.a. de volgende agendapunten: Asbestdakenverbod per 2024 en de rol van 
gemeenten. De Wijziging Wet Milieubeheer t.b.v. het asbestdakverbod per 2024 is weliswaar controversieel verklaard, maar de 
commissie verwacht desondanks dat de druk op gemeenten zal toenemen. Er vond een presentatie plaats over het traject 
'Samen Organiseren'. Overige onderwerpen: verkeersveiligheid. N.a.v. de risico gestuurde aanpak verkeersveiligheid om het 
aantal verkeersslachtoffers terug te dringen onderschrijft de commissie de inzet van de VNG voor o.a. uitbreiding van de boa-
bevoegdheden en bestuurlijke boete voor gemeenten. Ander belangrijke aandachtspunt vanuit de commissie: hoe organiseer je 
als gemeente de maatschappelijke discussie energietransitie en hoe organiseren je de interbestuurlijke samenwerking. Klik hier 
voor meer informatie.    
 

EUROPA 

 

JAARVERSLAG 2016 EUROPA DECEN TRAAL  

Het jaar 2016 is een bijzonder jaar geweest voor Kenniscentrum Europa decentraal vanwege het EU-voorzitterschap, maar ook 
vanwege de veranderende governancestructuur van de stichting naar een Raad van Toezicht-model. Europa decentraal heeft als 
kerntaak het uitleggen van Europeesrechtelijke en beleidsmatige vraagstukken, die betrekking hebben op de decentrale 
uitvoeringspraktijk. Decentrale overheden, de koepels, het Rijk en gelieerde organisaties kunnen bij het kenniscentrum terecht 
voor advies en informatie over Europees recht en beleid. Lees meer: Jaarverslag 2016.  
 

SCHONE ENERGIE VOOR ALLE EUROP EAN EN 

Eind 2016 heeft de Europese Commissie het pakket ‘Schone energie voor alle Europeanen’ gepresenteerd. Het pakket 
voorstellen bevat maatregelen om de energietransitie vorm te geven voor de periode 2020-2030. De VNG heeft een standpunt 
opgesteld met de belangrijkste aandachtspunten voor gemeenten in deze Europese energievoorstellen.  Het is voor de VNG 
o.a. van belang dat gemeenten goed betrokken moeten zijn in de onderhandelingen van de EU voorstellen, maar ook bij 
de opstelling van het nationale energie en klimaatplan. Lees meer: VNG-standpunt: Schone energie voor alle Europeanen .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ce.nl/?go=home.downloadPub&id=1930&file=CE_Delft_7J51_Rechtvaardigheid_en_inkomenseffecten_van_het_klimaatbeleid_Def.pdf
http://www.ce.nl/?go=home.downloadPub&id=1930&file=CE_Delft_7J51_Rechtvaardigheid_en_inkomenseffecten_van_het_klimaatbeleid_Def.pdf
https://www.innovatieve-aanpakken.nl/default.aspx
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/asbest/nieuws/verslag-commissie-milieu-energie-en-mobiliteit-april-2017
https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2017/04/2016-Jaarverslag.pdf
https://vng.nl/files/vng/schone-energie-voor-alle-europeanen_20170407.pdf

