
 

NIEUWS VZHG 

 

SAV E T HE D ATE  

 

30 maart 2017  
09.00-10.15 uur Actualitei tenontbi jt 
10.15-15.15 uur Congres  incl . lunch 
PZH en VZHG landeli jke bi jeenkomst 
“De nieuwe portefeuillehouder 
Financiën” 
Locatie: provinciehuis Den Haag 

Vrijdag 7 april 2017 
09.00-14.00 uur 
ALV en congres VZHG. Gastgemeente 
Giessenlanden. Thema congres : “De 
ondernemende samenleving” 
Locatie: voormalige betonfabriek 
Arkel   

24 november 2017 
ochtend en lunch 
Jaarlijks  congres  VZHG en Provincie Zuid-
Holland. Locatie en thema : n.t.b.  

 

BEST U URDE RSDI SCOURS 2016   

In december 2016 werd een fraai en informatief E-Magazine uitgebracht inzake het 
Bestuurdersdiscours van de provincie Zuid-Holland en de VZHG. Dit E-Magazine werd 

verzonden naar alle deelnemers aan het congres op 25 november 2016 “De kracht van 
de keten”. In het E-Magazine wordt teruggeblikt op de twee actualiteitendiners die 
voorafgaand aan het congres van 25 november plaatsvonden rond de thema’s 
bestuurskracht en samenwerking in de netwerkmaatschappij . Er zijn ook essays 

opgenomen: Urban Scaling in Zuid-Holland en Netwerkkracht in the next economy. Tevens is een verslag beschikbaar van de 
actualiteitendiners en het afsluitende congres op 25 november in het provinciehuis in Den Haag, waarbij meer dan 200 
personen aanwezig waren. Lees meer : magazine.bestuurdersdiscours.nl .  

                 
Thema’s van het Bestuurdersdiscours komen ook terug in de Voortgangsrapportage “Slimmer en sterker bestuur in Zuid-
Holland” (zie onder Provinciaal bestuur) onder het thema bestuurskracht en samenwerking. Een evaluatie van het gezamenlijk 
traject in het kader van dit discours staat op de agenda van de VZHG bestuursvergadering op 16 februari a.s.  

 

CONGR ES D E NI E UWE POR TEF EUI L LE HOUD ER FI N AN CI EN OP 30  MAAR T I N D EN HAAG  

Eind januari zijn de uitnodigingen verzonden voor de bijeenkomst inzake gemeentefinanciën op 30 maart a.s. die de provincie 
Zuid-Holland samen met de VZHG organiseert rond het thema “De nieuwe portefeuillehouder financiën”. Deze  

Bestuurdersconferentie brengt portefeuillehouders financiën en financieel toezicht vanuit het hele land samen om, in een 
informele setting, een toekomstbestendige invulling van de bestuurlijke portefeuille financiën met elkaar te verkennen . Tijdens 
het actualiteitenontbijt wordt aandacht besteed aan herbezinning financiële verhoudingen en nieuwe financiële arrangementen. 

In het plenaire deel  komen thema’s aan de orde zoals toekomstbestendige financiële verhoudingen tussen Rijk, provincies en 
gemeenten, visie op de rol van gemeenten en provincies in stimuleren van duurzame groei  en perspectieven op een 
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toekomstbestendige invulling van de bestuurlijke portefeuille financiën. Na de lunch zijn er diverse verdiepingssessies te volgen.  

Klik hier voor meer informatie.  
 

JAAR VER GADERI N G E N C ON GR ES V ZHG OP 7  APRI L A .S. I N ARK EL  

Op vrijdag 7 april  a.s. vindt in Arkel (gemeente Giessenlanden) de VZHG 
jaarvergadering en het congres plaats. De deelnemers worden dit jaar 
ontvangen op een bijzondere locatie, het terrein van een voormalige 
betonfabriek in Arkel. Aan de hand van het thema “De ondernemende 

samenleving” zal aandacht worden besteed aan initiatieven vanuit de 
samenleving en het bedrijfsleven voor de ontwikkeling en toekomst van 
betondak. Sprekers zijn o.a. Jaap Smit, CdK van Zuid-Holland en Ap 

Dijksterhuis, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen: hij gaat in op de 
potentie die een gemeente in handen heeft om beter aan te sluiten op de 
kracht en ideeën in de samenleving. In het tweede deel van het 
programma zijn een aantal deelsessies te volgen. De vooraankondiging 

voor deze bijeenkomst zijn op 6 februari door het VNG congresbureau verzonden. Voorinschrijven: klik hier.  
 

NIEUWS VNG 

 

NI EUWJ AARSTO ESPR AAK V NG VOORZI TT ER J AN V AN ZAN EN  

Gemeenten staan als knooppunt in de samenleving in ieder geval klaar om die samenwerking aan te gaan. Hiermee opende 
VNG-voorzitter Jan van Zanen zijn nieuwjaars toespraak voor de VNG. Gemeenten zijn volgens hem bereid en in staat om hun rol 
als knooppunt in de samenleving te spelen, maar daarvoor is stabiliteit in inkomsten en uitgaven een randvoorwaarde. Daarvoor  
moeten er langjarige afspraken komen die het mogelijk maken lokaal beleid te voeren waar inwoners en 

samenwerkingspartners op kunnen rekenen. Om de rol van de gemeente als knooppunt in de samenleving te ondersteunen 
werkt ook de VNG aan een nieuwe rol: met een meer strategische positionering wil de VNG haar leden faciliteren om hun rol te 
pakken en nog beter met elkaar en andere partners samen te werken. Lees meer: Speech VNG-voorzitter Jan van Zanen.  

 

ORGANI SATI EVE RAND ERI NG V NG PE R J AN U ARI  2 017   

In 2017 heeft de VNG een topmanagement dat bestaat uit drie themadirecteuren voor de volgende 
thema's: Integratie en participatie: themadirecteur Ali  Rabirason, gezonde en veilige leefomgeving: 

themadirecteur Edward Stigter en v ertrouwen in en kwaliteit lokale democratie: themadirecteur Kees 
Breed. De themadirecteuren gaan binnenkort met bestuur en commissies spreken over het vergroten van de slagkracht van de 
VNG en de daarbij horende verdeling van rollen, taken en werkzaamheden . De algemene directie heeft de dagelijkse leiding over 
het bureau van de vereniging en bestaat uit Jantine Kriens, algemeen directeur en B. Koopman, plv. algemeen directeur a.i. Een 

concernstaf zorgt samen met de themadirecteuren en de directie voor een versterking van de strategisc he functie en de 
netwerkfunctie van de organisatie met gemeenten en vele andere partijen. Met ingang van januari werd ook de VNG website 
vernieuwd.  Klik hier voor meer informatie.  

 

UI TNODI GI NG AAN HE T NI E UWE K ABI N ET  

In een uitnodiging aan het nieuwe kabinet gaat de VNG in op de positie van gemeenten in 
de samenleving. De VNG gaat er vanuit dat het nieuwe kabinet met de VNG als partners 

gaat samenwerken en denkt en doet, vanuit de wensen, verwachtingen en behoeften van 
inwoners. Gemeenten hebben voor zichzelf een aantal grote opgaven die bijzondere 
aandacht vragen en waarbij zij de samenwerking en het partnerschap van het nieuwe 

kabinet actief zullen zoeken. In de publicatie komen o.a. aan de orde: vernieuwing lokale 
democratie, gezamenlijke Investeringsagenda klimaatadaptatie en energietransitie, 

ruimte voor vernieuwing in het sociaal domein en financiële ruimte en stabiliteit van gemeenten .  Het nieuwe kabinet staat 
volgens de VNG straks voor veel complexe en ingrijpende opgaven. Gemeenten staan in de eerste plaats voor de taken die 

voortvloeien uit hun zelfstandige, dec entrale rol. Maar gemeenten kunnen volgens de VNG ook een waardevolle b ijdrage 
leveren in het meedenken over nationale vraagstukken die gemeenten en inwoners raken. Denk bijvoorbeeld aan: groei versus 
krimpregio’s, de pensioenproblematiek, het creëren van evenwicht tussen opsporing en openbare orde en de modernisering van 
het cannabisbeleid. Klik hier voor meer informatie.  

 

OVERZI CH T VOR ME N V AN S AM ENW ERKI NG GEM E EN TE N  

Het VNG Informatiecentrum heeft elf vormen van samenwerking tussen gemeenten in kaart gebracht. Van RUD’s tot GGD’s, van 

woningmarkt tot jeugdzorg. Kaarten laten zien welke gemeenten in een samenwerkingsverband op een bepaald thema de 

http://vzhg.nl/2017/02/02/programma-congres-pzh-vzhg-nieuwe-portefeuillehouder-financien-op-30-maart-a-s-10-15-15-15-uur/
https://vng.azavista.com/delegates/register/588b505b-4f9c-4387-8d86-0450ac110004/8875a15859
https://vng.nl/files/vng/20170112-vanzanen-nieuwjaarsspeech.pdf
https://vng.nl/vereniging/over-de-organisatieverandering-van-de-vng
https://vng.nl/files/vng/20161128_vng_uitnodiging_aan_een_nieuw_kabinet.pdf
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krachten hebben gebundeld. Door met de muis over de kaart te bewegen, worden links zichtbaar  naar achtergrondinformatie 

over de samenwerkingsverbanden. Klik hier voor meer informatie.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 

 

COMMI SSI E RAADS LE DE N E N G RI FFI ERS BI JEE N OP 23  JANU ARI  (H EI DAG)  

Deze commissie kwam op 23 januari in Soest bijeen tijdens een heidag. De commissie besprak de evaluatie van het eigen 
functioneren  met het oog op borging van de inbreng van raden binnen de VNG in de toekomst. Daarnaast stonden inhoudelijke 
thema’s op de agenda: financiën, lokale democratie en regionale samenwerking. Plenair en in deelsessies werd van gedachten 

gewisseld over de problemen waar de commissieleden in hun eigen gemeenten en regio’s tegenaan lopen en wat de commissie 
en de VNG daarbij voor de raden kan betekenen. Lees meer: Impressie van de heidag op de inhoudelijke thema’s .   
 

DAG VOOR D E R AAD OP 17  M AART I N DE LFT  

Raadslid.Nu organiseert op vrijdag 17 maart a.s. in Delft een Dag voor de Raad. Tijdens deze Dag voor de Raad vindt een deba t 
plaats over de positie en de rol van de raad en wordt de vraag gesteld wat er nodig is om de nieuwe raad in 2018 goed te laten 
starten. De nadere invulling van het dagprogramma volgt nog. Klik hier voor meer informatie.  

 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN 

 

AAN TAL G EM EE NT EN  PER  2017   

Per 1 januari 2017 daalt het aantal gemeenten van 390 naar 388 gemeenten. Ook in 2018 en 2019 zal het aantal nog verder 

dalen ten gevolge van herindelingen w.o herindelingen in Zuid-Holland. Het aantal gemeenten in Zuid-Holland bedraagt in 2017 
in totaal 60 gemeenten (was in 2016 eveneens het geval). Alle 60 gemeenten zijn lid van de VZHG.  
 

VER GOEDI N G POLI TI EKE AM BTSD RAGE RS PER JAN UARI  2017 

Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar worden de (onkosten)vergoedingen voor politieke ambtsdragers geïndexeerd. Het 
ministerie van BZK maakte via een circulaire de nieuwe cijfers bekend. De ambtstoelage van burgemeesters en de 
onkostenvergoeding van wethouders wijzigen per 1 januari, de vergoedingen stijgen met 0,1%. Per 1 januari geldt een bedrag 
van € 381,03 voor burgemeesters en € 350,54 voor wethouders. De vergoeding voor raads- en commissieleden gaat ook 

omhoog. Op basis van het indexcijfer 'CAO-lonen overheid' stijgt de raadsvergoeding met 4 ,9%. Ook de onkostenvergoeding 
wordt geïndexeerd en komt uit op een bedrag van € 167,65 voor alle raadsleden.  Voor commissieleden wordt het bedrag van de 
vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen per 1 januari 2017 eveneens verhoogd met 4,9%. Lees meer: Per 1-1-2017 

geïndexeerde bedragen politieke ambtsdragers gemeenten .   
 

QUI CK SCAN I MPAC T WET OP EN O VER HEI D  

'De Wet open overheid (Woo) zoals die nu voorligt, is niet uitvoerbaar en leidt tot hoge extra kosten waarvoor in de 
meerjarencijfers geen dekking bestaat. Deze conclusie is onontkoombaar, gelet de bevindingen van ons onderzoek.' Dat stellen 
onderzoekers van ABD Topconsult in het eerste deel van hun impactanalyse (quick scan) over het voorstel tot een Wet open 
overheid. Dit deel van het onderzoek heeft betrekking op de rijksdienst, de landelijke uitvoeringsorganisaties, inclusief Z BO’s en 

de politie. Er volgt nog een impactanalyse bij andere bestuursorganen, waaronder gemeenten en provincies. De resultaten van 
dit onderzoek komen naar verwachting begin 2017 beschikbaar. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer , die in september 
vorig jaar besloot de uitkomsten van de impactanalyses af te wachten alvorens een besluit te nemen over verdere behandeling.  

Lees meer: Quick scan impact Wet open overheid .  
 

 I NSTE LLI N G ST AATS COMMI SSI E PARL EM EN TAI R S TE LSE L  

De ministerraad heeft er op voorstel van BZK minister Plasterk mee ingestemd een staatscommissie in te stellen die de opdracht 
krijgt te onderzoeken of er veranderingen nodig zijn in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie en zo nodig 
aanbevelingen te doen. Johan Remkes wordt voorzitter van de staatscommissie. De staatscommissie zal volgend jaar advies 
uitbrengen. Klik hier voor meer informatie.  

 

PROVINCIAAL BESTUUR  

 

NI EUWJ AARSR ECEP TI E P ROVI NCI E Z UI D-HOL L AN D OP 11  JAN U ARI   

Op 11 januari waren een groot aantal genodigden aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de provincie Zuid -Holland. Voordat de 

aanwezigen werden toegesproken door CdK Jaap Smit, werd door Etwin Grootscholten, sinds januari provinciedichter voor Zuid-

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/gemeentelijke-samenwerking/nieuws/gemeentelijke-samenwerking-in-kaart-gebracht
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/heidag_commissie_raadsleden_en_griffiers_samenvatting_0.pdf
http://www.raadslid.nu/content/dag-voor-de-raad-2017-delft
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/20161212-geindexeerde-bedragen-politieke-ambtsdragers-gemeenten-per-20170101.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/20161212-geindexeerde-bedragen-politieke-ambtsdragers-gemeenten-per-20170101.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/20161215-rapport-quick-scan-impact-woo.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2017/01/27/instelling-staatscommissie-parlementair-stelsel
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Holland, een gedicht voorgelezen  onder de titel “Het verlangen van Zuid-Holland’. Vervolgens sprak Jaap Smit de aanwezigen 

toe. Hij gebruikte verbeelding en metaforen om woorden te geven aan zaken die volgens hem van groot belang zijn. Klik hier 
voor meer informatie. Bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=bugjXKvpuhg.   
 

TUSS EN RAPPOR TAGE GS Z UI D-HOL L AND O VE R SLI MM ER EN ST ERKER BES TU UR I N Z UI D-HOL L AN D  

Eind december 2016 werd door GS van Zuid-Holland een tussenrapportage uitgebracht over Slimmer en sterker bestuur in Zuid-
Holland. De notitie Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland is op 20 januari 2016 besproken in de commissie Bestuur en 
Middelen en op 3 februari 2016 behandeld in de Statenvergadering bij het onderwerp bestuurlijke samenwerking. Op die 

momenten heeft gedeputeerde Rogier van der Sande  toegezegd jaarli jks aan de Staten een voortgangsrapportage te doen 
toekomen over de bestuurlijke ontwikkelingen in de Zuid-Hollandse regio's. Lees meer: Tussenrapportage Slimmer en sterker 
bestuur in Zuid-Holland .  

 

BEROEPS VE RE NI GI NG VO OR ST AT EN L EDE N  

Het Zuid-Hollands Statenlid mevrouw Huri Sahin (fractievoorzitter GroenLinks) is één van de kwartiermakers  in het bestuur in 
oprichting van een  beroepsvereniging  voor Statenleden/Statenlid.Nu. Drie ‘kwartiermakers’ hebben op verzoek van de 

Algemene Vergadering van het IPO verkennende gesprekken gevoerd met verschillende beroepsverenigingen, zoals Raadslid.Nu, 
de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van AB-leden van Waterschappen en andere deskundigen. De gesprekken hebben 
geresulteerd in een concreet plan en een subsidieaanvraag (inmiddels mee ingestemd door BZK). Op dit moment wordt gewerkt 
aan het formeel oprichten van de vereniging en het organiseren van de eerste activiteiten. I n februari 2017 ontvangen alle 

Statenleden een persoonlijke brief met meer informatie.  De oprichtingsbijeenkomst staat gepland op 1 juli  2017.  Klik hier voor 
meer informatie.  
 

PROVI NCI AL E ST ATE NCO M MI SSI E BEST U UR E N MI DD EL EN BI JEE N OP  25  JANU ARI   

Deze commissie vergaderde op 25 januari met o.a. de volgende agendapunten : regionale bestuurlijke ontwikkelingen, 
opdrachtgeversschap ProBiblio en nut en noodzaak buitenlandse missies. Klik hier voor meer informatie.   
 

PROVI NCI AL E ST ATE NCO M MI SSI E DUU RZ AM E ON TWI KKELI NG BI J EE N O P 25  JANU ARI   

Deze commissie vergaderde op met o.a. het volgende agendapunt: de voortgangsrapportage over de realisatie van windenergie 
op land. De provincie heeft met het Rijk afgesproken dat zij in 2020 735,5 MW aan windenergie realiseert.  De 
voortgangsrapportage voor Provinciale Staten vloeit voort uit een eerdere toezegging van Gedeputeerde Staten jaarlijks te 

rapporteren over de voortgang. In de voortgangsrapportage geven GS aan  dat een deel van de opgave niet eind 2020 
gerealiseerd zal zijn, maar één of twee jaar later.  GS verwachten dat de afgesproken kwantitatieve taakstelling wel gehaald 
wordt. Klik hier voor meer informatie.  

 

PROVI NCI AL E ST ATE NCO M MI SSI E VERK EE R E N MI LI E U BI JE EN OP  18  JAN UARI   

Deze commissie vergaderde op 18 januari met o.a. het volgende agendapunt: de rapporten PFOA, GenX en Zeer Zorgwekkende 
Stoffen. De rapporten over GenX technologie bij Chemours en de aanwezigheid van PFOA (perfluoroctaanzuur) in 

waterwinputten, inclusief risicoduiding, en het rapport 'Zeer Zorgwekkende Stoffen: prioriteringsopties voor beleid'  zi jn eind 
2016 aangeboden aan de Tweede Kamer door de Staatsecretaris.  Op basis van de uitkomsten van bovengenoemde rapporten 
over GenX en het drinkwater (concentraties PFOA) ging de commissie in discussie over welke mogelijke maatregelen  

Gedeputeerde Staten zouden kunnen nemen als bevoegd gezag. Klik hier voor meer informatie.  
 

BESTUUR EN VEILIGHEI D 

 

VN G COMMI SSI E B EST UU R E N V EI LI GHEI D BI JE E N OP 12  JAN U ARI   

Deze commissie vergaderde op 12 januari met o.a. de volgende agendapunten: Presentatie Pieter Tops: Sleuren en sturen, de 
ontwikkeling van de relatie tussen de politie en het lokaal bestuur. Overige onderwerpen: Interbestuurlijke verhoudingen 
periodieke beschouwing, inventarisatie verkiezingsprogramma ’s en voorbeelden bij procesgang bij verkiezingen.  
 

FINANCIEN 

 

ACCOU NT ANTS CONT ROL E 2016   

Gemeenten werken hard aan het verder inregelen van de bedrijfsvoering, verantwoording en controle en daarmee de 
accountantscontrole 2016 beter te laten verlopen. Het is hierbij volgens de VNG van belang dat gemeenten meer zelf ‘in control’ 

komen en minder afhankelijk worden van de andere ketenpartijen. De VNG is met de accountantssector in gesprek over het 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@15620/commissaris-jaap/
https://www.youtube.com/watch?v=bugjXKvpuhg
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2017/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_25_januari_2017/Bespreekstukken/Regionale_bestuurlijke_ontwikkelingen/Stuknr_576111972.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2017/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_25_januari_2017/Bespreekstukken/Regionale_bestuurlijke_ontwikkelingen/Stuknr_576111972.org
http://www.ipo.nl/publicaties/de-eerste-stap-naar-statenlidnu-gezet
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2017/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_25_januari_2017
https://staten.zuid-holland.nl/Nieuws/januari_2017/Commissie_Duurzame_Ontwikkeling_bespreekt_voortgang_windenergie
https://staten.zuid-holland.nl/Nieuws/januari_2017/Eerste_commissie_Verkeer_en_Milieu_in_2017
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verbeteren van het proces van het opstellen van de financiële verantwoording en uitvoeren van de accountantscontrole. De 

VNG verwacht dat ook 2016 nog een overgangsjaar zal zijn. Lees meer: VNG-ledenbrief Accountantscontrole 2016 . 
 

GEM EE NT E LI JKE I NZE T BI J D E KABI N ET SFORM ATI E RONDOM GE ME EN TE F I NANCI ËN  

In een speciale ledenbrief van december 2016 heeft de VNG gemeenten geïnformeerd over het standpunt dat het bestuur heeft 
ingenomen t.a.v. aandachtspunten rondom gemeentefinanciën als inzet voor de komende kabinetsformatie. Daarbij volgt het 
bestuur de lijn en de aandachtspunten die in de bestuurlijke bijeenkomsten naar voren zijn gekomen.  In de ledenbrief wordt ook 
ingegaan op meer financiële armslag door belastingverschuiving.  Lees meer:  VNG-ledenbrief Lokaal belastinggebied .  

 

RAPPORT RVF “E ERS T D E POLTI EK D AN DE T EC H NI EK”  

Medio januari heeft de Raad voor de Financiële verhoudingen (RvF)een rapport uitgebracht onder de titel “Eerst de politiek dan 

de techniek”. Ondertitel van het rapport is “Spelregels voor toekomstbestendige financiële verhoudingen”. Dit rapport volgt op 
het in mei 2015 uitgebrachte discussiestuk ‘Wel Zwitsers, geen geld?’ De aanleiding hiervoor was dat door de bestuurlijke, 
maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar de balans tussen taken, sturing en de inkomsten van  

gemeenten verloren is gegaan. Gezien de vele reacties op dat stuk bleek er grote behoefte aan een nadere duiding van de 
toekomstige verhoudingen tussen Rijksoverheid en gemeenten. Lees meer : Rapport Eerst de politiek, dan de techniek Spelregels 
voor toekomstbestendige financiële verhoudingen 
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 

 

ONDER ZOEK I CTU  N AAR DI GI TAAL ARCHI V ERE N BI J D ECE NT RALE O VE RHE DE N  

De Stichting ICTU heeft in opdracht van Archief 2020, een samenwerkingsprogramma van de provincies (IPO) de gemeenten 
(VNG), de  waterschappen (UvW) en het Nationaal Archief (Ministerie van OCenW), onderzoek uitgevoerd naar digitaal 

archiveren bij decentrale overheden. Aan het onderzoek, dat een kwantitatieve insteek heeft, werkten 200 gemeenten mee via 
een online peiling. Niet zozeer meer geld, maar vooral kennis en opbouw van expertise in de eigen organisatie zijn nodig voor 
een volgende stap in het verbeteren van de informatiehuishouding. Lees meer: Eindrapport Kwantitatief onderzoek 
beleidsinformatie digitaal archiveren bij decentrale overheden .  

 

JEUGD  

 

VN G SU BCOMMI SSI E D ECE NT RALI SATI E JE UGD ZORG BI J EE N OP 19  JANU ARI     

Deze subcommissie vergaderde op 19 januari in Utrecht met o.a. op de agenda: woonplaatsbeginsel , toekomst inrichting van 
forensisch medisch onderzoek naar kindermishandeling, outcome jeugdhulp: wijze van aanlevering, agenda voor de Jeugd 2017-
2021, memo doorzettingsmacht onderwijs – jeugdhulp, methodische aanpak schoolverzuim en ontwikkelingen Gecertificeerde 
instellingen.  

 

OPVOLG ER T RANSI TI ECO M MI SSI E SOCI AAL DOM EI N  

De Tweede Kamer wil de ontwikkelingen rond de dec entralisaties ook na de eerste fase blijven volgen door  een onafhankelijke 
derde. Die onafhankelijke derde wordt de opvolger van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) die eind 2016 volgens 

afspraak is ontbonden. Die commissie, onder voorzitterschap van Han Noten, bracht de afgelopen jaren kritische rapportages uit 
over de voortgang van de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en werk en inkomen. Klik hier voor meer 
informatie.  

 

TRANSI TI E AU TORI TEI T J EU GD ( TAJ) V ER LE NGD TOT 1  APRI L 2018  

De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) is in 2014 ingesteld om te voorkomen dat tijdens de transformatie van het zorglandschap 
essentiële functies in de jeugdhulp verdwijnen en om continuïteit van hulp te borgen. Dit jaar zou de driejarige termijn aflopen. 

Deze is met een jaar verlengd tot 1 april  2018. Dit geldt ook voor de geldingsduur van het Instellingsbesluit en de benoeming van 
Marjanne Sint als voorzitter. Klik hier voor meer informatie.   
 

I NKOOP JEUGD HU LP E N AANB EST EDI N GSWE T  

Valt de inkoop van jeugdhulp onder de Aanbestedingswet en wat betekent dit voor gemeenten? In de gewijzigde 
Aanbestedingswet is per 1 juli  2016 het oude regime van 2B-diensten komen te vervallen. Jeugdhulp valt onder het nieuwe 
regime van ‘sociale en specifieke diensten’, waarvoor een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure ge ldt. Deze procedure geldt 

vanwege de beperkte grensoverschrijdende dimensie van sociale en specifieke diensten. In de Aanbestedingswet staan 
verschillende voorschriften die gelden voor sociale en specifieke diensten. Gemeenten zijn naast de algemene begins elen van 

https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/20161220-ledenbrief16-094-accountscontrole2016.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/lbr-16-095_2.pdf
https://vng.nl/files/vng/20171101-rob-rfv-advies.pdf
https://vng.nl/files/vng/20171101-rob-rfv-advies.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/20170111-160070-rapport-2020-final.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/20170111-160070-rapport-2020-final.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34477-12.html
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/transitie-autoriteit-jeugd-gaat-een-jaar-door
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behoorlijk bestuur ook gebonden aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen van non -discriminatie, gelijke behandeling, 

transparantie en proportionaliteit. Klik hier voor meer informatie.  
 

ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT 

 

ONDERWI JSH UI SVE STI NG   

Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van schoolgebouwen. Hiervoor is een betere 
afstemming noodzakelijk van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) met het Integraal Huisvestings Plan (IHP) en moeten 
bindende afspraken worden gemaakt over de status van ‘renovatie’. Dat hebben de VNG, de PO -Raad en de VO-raad 

afgesproken. In het huidige stelsel zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwbouw van schoolgebouwen en de 
schoolbesturen voor het onderhoud. Niet geregeld is wie verantwoordelijk is voor renovatie (geen nieuwbouw, maar wel veel 
meer dan regulier onderhoud). Er is nu afgesproken dat onder renovatie wordt verstaan: een ingreep die de levensduur van een 
schoolgebouw met minimaal 25 jaar verlengd en het gebouw weer laa t voldoen aan de geldende eisen van het Bouwbesluit. 

Renovatie krijgt een juridische status, uitgangspunt is dat schoolbesturen en gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn en 
bijdragen in de financiering. Klik hier voor meer informatie.  
 

BI BLI OTHE EKI NNOV ATI E  

Provincies en provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s ) hebben bekend gemaakt hoe en wanneer zij gemeenten en lokale 
bibliotheken willen betrekken bij de uitwerking van de Innovatieagenda in actieagenda’s. De innovatieagenda is in 2016 
vastgesteld door de minister van OCW en bestuurlijke vertegenwoordigers va n IPO, VNG en de VOB. De komende tijd zijn in de 

meeste provincies bijeenkomsten waar input geleverd kan worden, wat Zuid-Holland betreft vindt op 9 februari van 10.00-12.00 
uur een bijeenkomst plaats in de bibliotheek van Barendrecht. Klik hier voor meer informatie.  
 

GEZONDHEID EN WELZIJN 

 

VN G COMMI SSI E G EZO ND H EI D EN W EL ZI JN BI JE EN OP 12  J AN UARI   

Deze commissie vergaderde op 12 januari . Besproken werd o.a. de actualiteit van de Wmo, de financiering van de 
multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en de voortgang van het proces rond beschermd wonen. De commissie stemde  in met 
het voorgelegde besluitvormingsproces voor beschermd wonen, met drie bestuurlijke afwegingsmomenten. In de volgende 

vergadering zal een besluit worden genomen over een afwegingskader voor het beoordelen van het te ontwikkelen 
verdeelmodel. De commissie wisselde uitgebreid van gedachten over het transformatieprogramma sociaal domein en het RIVM-
programma Preventie in de Buurt. Vervolgens kwam de bestuurlijke Europavisie van de VNG aan de orde. In de discussie werd 

duidelijk dat de commissie er aan hecht meer verbindingen te leggen met 'Europa' . Een kleine delegatie van de commissie werkt 
dit verder uit. Klik hier voor meer informatie.  
 

NI EUWE GE ME EN TE LI JKE MONI TO R SOCI AAL DOMEI N  

De nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl . Hier staan  de meest actuele 
cijfers over o.a. de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De rapportage bevat de cijfers uit de eerste helft van 2016 . 
Nieuw is dat nu ook trends te zien zijn vanaf 1 januari 2015. Verder is er naast de hoofdrapportage voor elke gemeente een 
wijkprofiel gemaakt (met de cijfers uitgesplitst op wijkniveau). De nieuwe aanleveringsronde voor de Monitor (de gegevens van 

de tweede helft van 2016 en eventueel een (her)levering van de gegevens van de eerste helft van 2016) start 30 januari  a.s.  
Lees meer: Waarstaatjegemeente.nl > Dasboard, tegel rechts onderaan. Klik hier voor meer informatie.  
 

WERK EN INKOMEN 

 

GEM EE NT E N PER 1  J ANU ARI  2017 VERPLI CH T TO T BI EDE N B ESCH UT W ERK  

Per 1 januari jl . zijn gemeenten verplicht onder bepaalde voorwaarden beschut werk aan te bieden. Door een wijziging van de 
Participatiewet is het vanaf die datum mogelijk dat mensen zelf een advies beschut werk bij het UWV aanvragen. Dat was eerder  

voorbehouden aan gemeenten. Voor gemeenten heeft de wetswijziging grote gevolgen omdat zij nu verplicht een (nog te 
bepalen) aantal plekken beschut werk in moeten vullen en daarbij niet langer zelf keuzes kunnen maken over de invulling van 
het begrip 'beschut werk'. Klik hier voor meer informatie. Lees meer : Wetsvoorstel tot wijziging Participatiewet i.v.m verplichten 
van beschut werk en openstellen Praktijkroute (incl. Memorie van Toelichting).  

 
 
 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/inkoop-jeugdhulp-en-aanbestedingswet-info-voor-gemeenten
https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijshuisvesting/nieuws/onderwijshuisvesting-afspraken-vng-po-raad-en-vo-raad
https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/bibliotheekwerk/nieuws/data-provinciale-bijeenkomsten-bibliotheekinnovatie-bekend
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/terugblik-vng-cie-gezondheid-welzijn-12-januari
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/nieuwe-cijfers-monitor-sociaal-domein-beschikbaar
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/participatiewet/nieuws/gemeenten-per-1-januari-verplicht-tot-bieden-beschut-werk
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/10/18/wetsvoorstel-tot-wijziging-participatiewet-i-v-m-verplichten-van-beschutwerk-en-openstellen-praktijkroute-incl-memorie-van-toelichting/wetsvoorstel-tot-wijziging-participatiewet-i-v-m-verplichten-van-beschutwerk-en-openstellen-praktijkroute-incl-memorie-van-toelichting.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/10/18/wetsvoorstel-tot-wijziging-participatiewet-i-v-m-verplichten-van-beschutwerk-en-openstellen-praktijkroute-incl-memorie-van-toelichting/wetsvoorstel-tot-wijziging-participatiewet-i-v-m-verplichten-van-beschutwerk-en-openstellen-praktijkroute-incl-memorie-van-toelichting.pdf
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VANG NE T UI TKERI NG 201 6 PAR TI CI PATI EWE T  

Met ingang van 1 januari 2017 kunnen gemeenten verzoeken voor een vangnetuitkering over 2016 indienen bij de 
Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Een model van het aanvraagformulier staat op de website van de 
Toetsingscommissie. Lees meer: Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.  

 

RUIMTE EN WONEN 

 

VN G COMMI SSI E R UI MTE E N WONE N BI JE E N OP 1 2  JAN U ARI   

De Commissie Ruimte en Wonen kwa m 12 januari bijeen. Hilco van der Wal van het Herbestemmingsteam lichtte toe dat er vier 

belangrijke pijlers voor een succesvolle binnenstedelijke transformatie zijn: het hebben van een visie of verhaal , veel aandacht 
voor de buitenruimte, het stellen van plotregels aan private percelen en het creëren van een plek. Op de agenda stond ook de 
Nationale Omgevingsvisie, die dit jaar in concept zal verschijnen. De commissie onderkende het belang van betrokkenheid van 
gemeenten en de VNG daarbij. Eén van de inhoudelijke thema’s die een plek zal krijgen in de Nationale Omgevingsvisie is 

klimaatadaptatie. Klimaatveranderingen zullen een grote invloed hebben op de inrichting van ons land en de randvoorwaarden 
die aan gebouwen en grondgebruik zullen worden gesteld. Het wetsvoorstel Dieraantallen kon bij de commissie niet op 
draagvlak rekenen. Klik hier voor meer informatie.   

 

OMGE VI NGSW ET/ DI VERS E ON DERW ERPE N  

De formele consultatie voor de Invoeringswet Omgevingswet is op 5 januari  jl . gestart en liep  tot 3 februari 2017 via de website 
internetconsultatie.nl. Gemeenten konden zelf reageren maar werden ook gevraagd inbreng aan te leveren voor de VNG-

reactie. Het wetsvoorstel vult de Omgevingswet op een aantal onderdelen aan. Daarnaast wijzigt het wetsvo orstel andere 
wetten of trekt deze in en regelt het overgangsrecht. Klik hier voor meer informatie.  
In een brief aan staatssecretaris van Dam heeft de VNG gereageerd op het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet. 
Deze reactie is met hulp van gemeenten tot stand gekomen . Lees meer: VNG-reactie Aanvullingswet natuur Omgevingswet.  

Gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en Rijkspartijen werken 

met elkaar samen  in het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ om van 
de implementatie van de Omgevingswet een succes te kunnen maken. Vanuit het 
programma is het  programmaplan 2016-2019 opgesteld. Lees meer :  
Programmaplan 2016-2019 ( januari 2017).  

 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT  

 

VN G VI SI E VOOR TG AN G E NE RGI ET RANSI TI E  

In de Tweede Kamer was 17 januari een hoorzitting over het Wetsvoorstel voortgang energietransitie. De VNG pleitte tijdens de 
hoorzitting voor een aantal noodzakelijke aanpassingen van de wet. Het wetsvoorstel gaat o.a. over meer wijzigingen in de 

Gaswet en de Electriciteitswet en over de taken en rollen van marktpartijen en publieke netbeheerders. De VNG pleit voor  
voldoende ruimte voor netbeheerders, zodat zij in staat worden gesteld om gemeenten te ondersteunen bij hun ambities in de 
energietransitie. Gemeenten willen de regie in de energietransitie. Zij staan dicht hun inwoners en bedrijven en kennen hun 
wijken en infrastructuur. Maar ze kunnen dit niet alleen. Dit alles doen ze met veel partners: momenteel werken 80 gemeenten 

met partijen in regionaal verband samen aan energi estrategieën waarin ook keuzes worden gemaakt over de gewenste energie-
infrastructuur van de regio. Klik hier voor meer informatie.  
 

VN G M EDEO NDE RT EKE NAAR N ATI ON AAL GROND STO FF EN AKKOORD  

Op 24 januari jl . tekenden meer dan 170 partijen in Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord. Hierin staan afspraken om de 
Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Isabelle Diks, wethouder in Leeuwarden en lid van de 
VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit, ondertekende het akkoord namens de VNG. Het Nationaal Grondstoffenakkoord 

bouwt voort op het in september gepresenteerde plan van het kabinet voor de omslag naar een circulaire economie. Klik hier 
voor meer informatie.  
 

EUROPA 

 

EUROP EES P LATFOR M VO OR D UU RZ AM E ST EDE N EN GE ME EN TE N  

Het Europese platform voor Duurzame Steden en Gemeenten is onlangs gelanceerd naar 
aanleiding van de 8ste Europese Conferentie over Duurzame Steden en Gemeenten in 

2016. Nieuw op het platform zi jn de gedeelde lokale ervaringen en praktijkvoorbeelden. 
De praktijkvoorbeelden zijn gegroepeerd in drie categorieën: sociaal-culturele, sociaal-

https://www.toetsingscommissievp.nl/
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/nieuws/terugblik-commissie-ruimte-en-wonen-12-januari-2017
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/Omgevingswet/nieuws/start-consultatie-invoeringswet-omgevingswet-uw-inbreng
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/landschap-en-natuur/brieven/consultatie-aanvullingswet-natuur-omgevingswet
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/117997/160236-22_programmaplan_lr_def_26_januari_2017.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/ondersteuningsprogramma-energie/nieuws/vng-aanpassingen-nodig-in-wet-voortgang-energietransitie?pk_campaign=energietransitie
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/afval/nieuws/vng-medeondertekenaar-nationaal-grondstoffenakkoord
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economische en technologische transformatie. De nadruk van het platform ligt nog steeds op de uitvoering van de Baskische 

verklaring. Dit is een belangrijke overeenkomst die het stedelijke duurzaamheidsbeleid gemarkeerd heeft. Klik hier voor meer 
informatie.  
 

VN G COMMI SSI E E UROP A E N I NT ER NATI ONAAL BI JE EN OP 20  J AN UARI   

De drie delegaties van de VNG-commissie Europa en Internationaal (E&I) kwamen op 20 januari bijeen, eerst in 
delegatieverband en daarna plenair. De commissie bestaat uit de delegaties: internationale vertegenwoordiging van de VNG, 
delegatie naar het Congres van de Raad van Europa en afvaardiging naar het Comité van de Regio's (CvdR).  

Tijdens de delegatievergadering naar het Comité van de Regio’s spraken de leden van de commissie over grensoverschrijdende 
samenwerking. Ook kwam de ‘Roadmap Next Economy en  de Energy Union’ aan bod. Daarnaast werd ook gesproken over de 
governance van het Europees semester en over sociale innovatie. Klik hier voor meer informatie.  

 
 
 
 

http://www.sustainablecities.eu/
https://vng.nl/onderwerpenindex/internationaal/gemeentelijk-internationaal-beleid/nieuws/terugblik-commissie-europa-internationaal-januari-2017

