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NIEUWS VZHG 

 

VZHG BESTUURSVERGADE RING OP 9 N OVEMBER 2017   

Op 9 november vond een VZHG bestuursvergadering plaats bij de VNG in Den Haag. Op de agenda stond als belangrijkste 
agendapunt het eindrapport van Wim Deetman inzake de VNG Governance “De Vierde Dimensie: kennis vergaren, kennis delen, 
agenderend zijn” wat betreft de aanbevelingen t.a.v. de provinciale afdelingen. In de aanbevelingen was o.a. gesteld: de 
afdelingen te beschouwen als het cement van de VNG(en de ogen en oren in de regio’s) en wordt aanbevolen de afdelingen 
beter en (pro) actiever te benutten als interne netwerkverbanden, met oog voor onderlinge verschillen tussen provincies. Ook  
kan  een beroep op de afdelingen worden gedaan voor het scouten van bestuurlijke kwaliteiten en talenten en het benutten van 
expertise. De afdelingen zouden ook kunnen worden benut voor het organiseren van  “oefenplaatsen” voor de wijze waarop 
met regionale vraagstukken kan worden omgegaan. Het VZHG bestuur stelde vast dat deze aanbevelingen betrekking hebben op 
het functioneren van de afdelingen als een provinciale afdeling van de VNG. De VZHG is echter ook een zelfstandige vereniging, 
die contacten onderhoudt met de eigen achterban en met het provinciaal bestuur en daaraan activiteiten koppelt. Het bestuur 
miste in het rapport de rol die de provinciale afdelingen hebben richting het provinciaal bestuur. Een ander agendapunt was het 
gebiedsgericht werken door de provincie. In het kort wordt hiermee bedoeld dat de provincie de maatschappelijke opgaven per 
gebied (provinciedekkend) in kaart brengt, in overleg met gemeenten en regio’s, en daar zowel de eigen bestuurlijke- als 
ambtelijke organisatie op richt. Op 9 november vond ook een VNG presentatie plaats inzake klimaatadaptatie/ deltaplan 
ruimtelijke adaptatie (zie verder in dit Journaal onder Milieu).  

                                  
 

GESPREK VZHG DELEGATIE MET GEDEPUTEERDE JEANETTE BALJEU  

In november vond een kennismakingsgesprek plaats met gedeputeerde Jeanette Baljeu. De VZHG delegatie 
bestond uit de leden van het Dagelijks Bestuur en het secretariaat. Gespreksonderwerpen waren o.a. 
opgaven gestuurd en gebiedsgericht werken door de provincie, het Bestuurdersdiscours in 2016, 
verstedelijking, omgevingswet en gemeentefinanciën. Wat betreft de sturingsfilosofie van de provincie 
merkte de gedeputeerde op het formuleren van de maatschappelijke opgaven van belang te vinden, en het 

verkrijgen van een compleet beeld van partijen die bij die opgaven betrokken zijn. Zij wil ervaringen op dit gebied met de VZHG 
delen.  Voorafgaand aan het PZH-VZHG Congres op 24 november vond een vervolggesprek plaats met leden van DB en AB van 
de VZHG, waarbij zij een toelichting gaf op de binnenkort te verwachten tweede tussenrapportage inzake “Slimmer en sterker 
bestuur in Zuid-Holland”.   
 
 
 

 

VZHG  JOURNAAL 2017 nummer   011- 012 

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      
Twitter: @VZHG 
 
 

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


 

 

2 

VZHG AAN WEZIG BIJ  OV ERLEG VN G EN PROVIN C IALE AFDELINGEN OP 16 NOVEMBER  

Op 16 november vond bij de VNG in Den Haag het najaarsoverleg plaats van de VNG met de 
secretarissen van de provinciale afdelingen. Ter vergadering werd door de aanwezigen 
ingestemd met de verlenging van het voorzitterschap van het secretarissenoverleg door Anne 
de Baat, bestuurlijk secretaris van de VZHG. Belangrijk agendapunt was het rapport Deetman 
“De vierde dimensie” voor wat betreft de aanbevelingen t.a.v. de provinciale afdelingen. De 
aanbevelingen moeten in een aantal besturen van de afdelingen nog nader worden besproken. 
Navraag werd gedaan over de rol van de afdelingen in het vervolgtraject (de uitwerking van de 

aanbevelingen). Na de reguliere vergadering werd kennis gemaakt met de wetenschapsafdeling van de VNG, die o.a. betrokken 
is bij de denktank en de atriumlezingen. Ook werd gesproken met directeur beleid Kees Breed en werd vooruitgeblikt op de Dag 
van de Lokale Democratie.  
 

VZHG WEBSITE VERNIEUWD  

In november ging een vernieuwde VZHG website online. De site is meer 
eigentijds ingedeeld met heldere kleuren en duidelijkere teksten.  
Op de site staan o.a. de gegevens over de taakstelling en statuten van de 
vereniging en de samenstelling van het bestuur en de portefeuilleverdeling.  
In de rubriek Mededelingen staan actuele gegevens over o.a. 
bijeenkomsten.  Op de Home page staat een link naar de nieuwste uitgave 
van het VZHG Journaal.  Klik hier om naar de site te gaan.  

 

TERUGBLIK CONGRES VZ HG EN  PZH “KOERS EN INZET VERSTED ELIJKIN G IN  ZUID -HOLLAN D” 

Op vrijdag 24 november was de Statenzaal van het provinciehuis goed gevuld met Zuid-Hollandse bestuurders die deelnamen 
aan het jaarlijks najaarscongres van de provincie ZH en de VZHG. Thema van dit congres was “Koers en inzet voor verstedelijking 
in Zuid-Holland”.  Na de opening door dagvoorzitter Martijn de Greve vonden inleidingen plaats 
door Jaap Smit, CdK van ZH en Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde. Jaap Smit gaf in zijn toespraak 
aan dat verstedelijking een opgave is waar elke bestuurder in ZH mee te maken krijgt. Bij de 
grote steden, bij middelgrote gemeenten, bij kleine dorpen en bij de provincie. Verstedelijking 
kan volgens hem niet los worden gezien van de andere opgaven in Zuid-Holland. Hij deed een 
oproep aan alle betrokken partners om vooral te kijken naar het gezamenlijk belang. Adri Bom 
blikte terug op een bijeenkomst van vorig jaar rond het thema verstedelijking. Sindsdien is men 

volop aan de slag gegaan. De provincie ziet dit terug 
in de regionale woonvisies die de afgelopen 
maanden zijn ingediend. Er is een nauwkeuriger 
beeld ontstaan wat er aan plannen ligt en wat er de komende jaren wordt 
bijgebouwd. Het adagium voor de provincie luidt: de juiste woning op de juiste plek. 
Aan de hand van prikkelende stellingen rond vier thema’s konden de deelnemers 
middels het gebruik van rode en groene kaarten hun stem uitbrengen. De vier 
thema’s waren:  verdichting in bebouwd gebied en mobiliteit,  transformatie van  
bedrijventerreinen, inspelen op de energietransitie en toekomstbestendige locaties 
en omgaan met een veranderende vraag. Tijdens de deelsessies werd met deze 

thema’s d.m.v. een spelvorm (serious gaming) verder aan de slag gegaan. Per thema konden punten worden verdiend, waarna 
na optelling van de scores winnaars bekend werden. Bij iedere sessie was ook een rapporteur aanwezig die na afloop plenair 
voor een terugkoppeling zorgde. De vier rapporteurs waren allen bestuursleden van de VZHG, t.w. Rinette Reynvaan, Stephan 
Brandligt, Hans Horlings en Kees Wassenaar.  Klik hier voor een terugblik en klik hier om naar het uitgebreide foto-album te 
gaan.  

                               
 

VOORAAN KONDIGING ZUID-HOLLAN DSE BESTUURDERSDAG 25  MEI 2018   

In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen kiest de VZHG voor een gewijzigde opzet voor de 
jaarvergadering. Onder de titel “Zuid-Hollandse Bestuurdersdag” nodigen wij t.z.t. alle collegeleden en 
raadsleden uit voor een netwerkbijeenkomst op 25 mei 2018 van 09.30 -14.30 uur in Ouddorp (gemeente 
Goeree-Overflakkee).  Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart organiseert de VZHG samen 
met gastgemeente Goeree-Overflakkee aan aantrekkelijk en informatief netwerkmoment op een 

https://vzhg.nl/
https://vzhg.nl/terugblik-congres-vzhg-pzh-op-24-november-2017/
https://vzhg.nl/fotoalbums/congres-vzhg-pzh-24-november-2017/
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aansprekende locatie en met interessante en leuke excursies. Leg contacten met nieuw benoemde bestuurders of haal oude 
banden met bestuurders aan. Dat kan allemaal op vrijdag 25 mei 2018.  Nadere gegevens over het programma volgen nog.  
 

NIEUWS VNG 

 

DE VIERDE DIMENSIE: KENN IS VERGAREN , KENNIS DELEN , AGEN DEREND ZIJN 

In het rapport “De Vierde Dimensie: Kennis vergaren, kennis delen, agenderend zijn” staan de 
aanbevelingen van Wim Deetman voor de doorontwikkeling en vernieuwing van de VNG-governance. De 
aanbevelingen betreffen de organisatie en werkwijze van de interne governance, het vergroten van de 
wendbaarheid van de VNG, netwerkend samenwerken en samen besturen met andere overheden. In 
het rapport worden ook aanbevelingen gedaan m.b.t. de provinciale afdelingen van de VNG. Het VNG-
bestuur heeft  de aanbevelingen op één uitzondering na met een positief advies aan de leden 
voorgelegd bij de BALV op 1 december jl. in Nieuwegein (zie hieronder). Het bestuur koos voor twee 

vaste beleidscommissies in het sociaal domein i.p.v. drie vaste beleidscommissies. 'De VNG is geen brancheorganisatie, maar 
een vereniging van (mede)overheden.' Zo opende Wim Deetman zijn presentatie over de VNG-governance. Een vloeiend 
samenspel tussen gemeenten en Rijk is essentieel voor burgers. Zij beschouwen de overheid als één geheel. Lees meer: De 
Vierde Dimensie - Kennis vergaren, kennis delen, agenderend zijn (Eindrapportage Evaluatie VNG Governance)  en Evaluatie 
VNG-governance: reactie VNG-bestuur op rapport Wim Deetman (incl. bijlage).   
 

VN G BESTUURDERSDAG E N BALV OP 1  DECEMBER  

Op 1 december vond in Nieuwegein een gecombineerde VNG Bestuurdersdag en BALV plaats. In de 
ochtend vond o.a. een toespraak plaats door minister van staat Herman Tjeenk Willink en een 
gesprek met Jantine Kriens. Lees meer: Bijlage bij eindverslag informateur Tjeenk Willink: Hoe 
geloofwaardig is de overheid? De VNG commissies verzorgden netwerksessies. Na de pauze vond de 
BALV plaats. Enkele onderwerpen die aan de orde kwamen 
waren: het advies van Wim Deetman over de toekomst van 
de VNG governance, een statutenwijziging als gevolg van 

de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren en “Samen organiseren”, en het 
eindrapport visitatiecommissie informatieveiligheid. Door de leden werd ingestemd 
met de voorstellen: de wijziging Huishoudelijk Reglement in verband met beëindiging 
subcommissies, de instelling van een vaste beleidscommissie Raadsleden en Griffiers, 
de instelling van twee vaste beleidscommissies in het sociaal domein en twee vaste 
beleidscommissies in het fysiek domein. De huidige vaste beleidscommissies en 
subcommissies blijven actief tot het moment dat het VNG-bestuur in juli 2018 de leden 
van de nieuwe vaste beleidscommissies tot waarnemer heeft benoemd (formele benoeming volgt in de BALV in het najaar van 
2018). De kandidaatstellingsprocedure voor de vacatures start na de raadsverkiezingen van maart 2018. Het VNG-bestuur nam 
het advies over om in de toekomst niet langer met subcommissies te werken. Klik hier voor meer informatie.   
 

DEN KTANK:  REGION ALE SAMENWERKIN G N AAR EEN N EXT LEVEL 

In opdracht van het VNG Curatorium is dit jaar een vierde VNG denktank aan de slag gegaan onder voorzitterschap van Milo 
Schoenmaker, burgemeester van Gouda. Deze denktank richt zich op het thema ‘regionale samenwerking', met een focus op de 
veranderingen op de arbeidsmarkt. Er wordt o.a. gekeken naar opgaven m.b.t. arbeidsmarktvraagstukken die  bijvoorbeeld het 
gevolg zijn van conjuncturele of technologische ontwikkelingen, waarbij ook wordt gekeken naar de relevante spelers en de 
interactie daartussen. In het bijzonder heeft de denktank aandacht voor de rol van het openbaar bestuur. Mogelijk zijn hieruit 
ook lessen te trekken voor andere grote maatschappelijke vraagstukken die de grenzen van de eigen gemeente overstijgen. Er 
zijn al verschillende vraagstukken de revue gepasseerd. Klik hier voor meer informatie. Wilt u meedenken met de Denktank? 
Stuur dan een e-mail met uw naam en gegevens naar: denktank@vng.nl .  
 

K IN G HEET VAN AF 1  JANUARI 2018 VN G REALISATIE 

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) krijgt m.i.v. 1 januari 2018 een nieuwe naam: VNG Realisatie. KING 
ondersteunt gemeenten bij hun informatievoorziening en dienstverlening, en is al onderdeel van de VNG. Met de nieuwe naam 
zet de VNG verder in op ondersteuning van gemeenten op het gebied van de gezamenlijke uitvoering, naast de al bestaande 
dienstverlening op het gebied van belangenbehartiging, beleid en werkgeverszaken. Voor de huidige werkzaamheden en 
projecten van KING heeft de naamswijziging overigens geen gevolgen omdat die worden voortgezet binnen VNG Realisatie.  
Per 1 februari 2018 is Hugo Aalders directeur van VNG Realisatie. Klik hier voor meer informatie.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 

 

https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/attachments/04-de_vierde_dimensie_eindrapport_evaluatie_vng_governance_def.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/attachments/04-de_vierde_dimensie_eindrapport_evaluatie_vng_governance_def.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20171103_ledenbrief_evaluatie_vng-governance-reactie_vng_bestuur_op_rapport_deetman.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20171103_ledenbrief_evaluatie_vng-governance-reactie_vng_bestuur_op_rapport_deetman.pdf
https://vng.nl/files/vng/over_de_uitvoerbaarheid_en_uitvoering_van_nieuw_beleid.pdf
https://vng.nl/files/vng/over_de_uitvoerbaarheid_en_uitvoering_van_nieuw_beleid.pdf
https://vng.nl/vereniging/bestuurdersdag-en-balv-2017
https://vng.nl/onderwerpenindex/economie/nieuws/denktank-regionale-samenwerking-naar-een-next-level
mailto:denktank@vng.nl
https://kinggemeenten.nl/king/nieuws/king-heet-vanaf-1-januari-vng-realisatie
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RAADSVERGOEDING KLEIN E GEMEEN TEN 

Raadslid.Nu (de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden), de Vereniging van Griffiers en de VNG hebben in een brief aan 
minister Ollongren aandacht gevraagd voor het versterken van de voorbereiding, opleiding en toerusting van raadsleden. In het 
bijzonder vragen zij aandacht voor het beter ondersteunen van raadsleden door een verhoging van de raadsvergoeding in kleine 
gemeenten. Er is opgeroepen dit nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 te regelen. Lees meer: 
Raadsvergoeding kleine gemeenten.  
 

N IEUWE WEBSITE LOKAL E DEMOCRATIE  

In november ging een nieuwe website online over lokale democratie. Deze website is een gezamenlijk 
initiatief van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, 
griffiers en gemeentesecretarissen, de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK). De website wil inspireren en geeft voorbeelden en ervaringen van gemeenten. 
Er is ook een kennisbank beschikbaar over diverse onderwerpen bijv. met betrekking tot de raad, 
participatie, samenspel en checks and balances. Klik hier voor meer informatie.  

 

EXPERIMEN TEN  IN DE LOKALE DEMOCRATIE 

Veel gemeenten experimenteren met een andere manier van werken om recht te doen aan de 
veranderde opvattingen over bestuur en overheid. Het e-zine 'Lokale democratie, samenleving centraal' 
laat zien hoe je als overheid in zou kunnen spelen op veranderingen in de samenleving. 'Lokale 
democratie, samenleving centraal' is een uitgave van Publiek Denken in samenwerking met het 
ministerie van BZK en de VNG. Het magazine bevat interviews, columns, en artikelen over ervaringen 
met diverse experimenten. Klik hier om naar het Magazine te gaan.  
 

INFORMATIEVOORZIEN IN G EEN ON DERWERP VOOR D E RAAD? 

Digitalisering van dienstverlening vraagt om goede informatievoorziening, maar informatievoorziening is meer dan dat, het is 
volgens de VNG ook een randvoorwaarde voor het behalen van maatschappelijke doelen. Om die reden is het onderwerp ook 
interessant voor de gemeenteraad. Tot voor kort was informatievoorziening binnen gemeenten voornamelijk een kwestie van 
bedrijfsvoering en daardoor niet iets waar raadsleden zich mee bezig hielden. Maar dat verandert volgens de VNG omdat  
informatie steeds meer een spilfunctie krijgt in de gemeentelijke dienstverlening.  Klik hier voor meer informatie.  
 

RAADSLEDENON DERZOEK N OS EN RAADSLID.N U  

Op 11 december werden de resultaten bekend van een onderzoek dat de NOS in samenwerking met Raadslid.Nu heeft gedaan 
onder ruim 2100 raadsleden. Daaruit blijkt dat raadsleden overwegend positief zijn over het raadslidmaatschap. De meeste 
raadsleden kijken tevreden terug op hun eigen prestaties, waarbij leden van coalitiepartijen vaker tevreden zijn over behaalde 
resultaten (94%) dan raadsleden die in de oppositie zitten (76%). Het bereiken van resultaten op het gebied van de 
decentralisaties, leefbaarheid, armoede en minimabeleid, duurzaamheid en het vergroten van de betrokkenheid van inwoners 
worden als meest positief bereikte doelen van de afgelopen jaren genoemd. Voor 26 % is het raadslidmaatschap achteraf 
tegengevallen. 75% van de raadsleden geeft aan door te willen als raadslid na de verkiezingen. Klik hier voor meer informatie.  
 

LANDELIJK RAADSLEDEN CON GRES  OP 20 JAN UARI 2018   

Op 20 januari a.s. vindt in ’s-Hertogenbosch een landelijk raadsledencongres plaats onder de titel “Klaar voor 4 jaar”.  Het 
congres wil elk raadslid en kandidaat-raadslid twee maanden voor de verkiezingen de kans geven om kennis en vaardigheden te 
vergroten, zodat er een goed begin gemaakt kan worden in de nieuwe raadsperiode. Klik hier voor meer informatie.  
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN 

 

SAMENWERKIN G IN STED ELIJKE REGIO’S  

Bestuurders van de Nederlandse steden willen meer en beter samenwerken in stedelijke regio’s. Ze deden daarvoor voorstellen 
in een brief aan de ministers van BZK en LNV. De brief is ondertekend door VNG voorzitter Jan van Zanen, voorzitter Ferd Crone 
van de G32, Pieter Litjens namens de G4 en voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW. In de brief staat hoe stedelijke regio’s met 
maatschappelijke opgave aan de slag willen gaan:  per regio moet de inhoudelijke opgave centraal staan (niet de 
departementale indeling), stedelijke verdichting en het aantrekkelijk maken van binnensteden vragen aandacht. Dit hangt 
samen met mobiliteit en de energietransitie. Daarnaast is volgens de opstellers een samenhangende aanpak nodig in het sociaal 
domein om tweedeling te voorkomen. De steden hebben financiële en beleidsmatige ruimte nodig om te kunnen doen wat 
nodig is, praktijkvoorbeelden uit de stedelijke regio’s zouden leidend moeten zijn. Lees meer: Brief stedelijke netwerken en VNO 
NCW over adresseren maatschappelijke opgaven.  
 

https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/2017-11-06_brief_vergoeding_raadsleden_aan_minister_bzk.pdf
http://www.lokale-democratie.nl/inspiratie
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/toekomst-lokale-democratie/nieuws/e-zine-over-experimenten-in-de-lokale-democratie
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/informatievoorziening_is_een_onderwerp_voor_de_gemeenteraad.pdf
http://www.raadslid.nu/content/ruimer-verlof-voor-een-goede-gemeenteraad
https://vng.azavista.com/event_website_pages/view/59e5c3fe-298c-4d65-bc6b-0116ac110005/59e5c3fd-c230-4dea-8169-0116ac110005/7be87397e1
https://vng.nl/files/vng/20171110_briefnetwerkenaanminbzkminlnv.pdf
https://vng.nl/files/vng/20171110_briefnetwerkenaanminbzkminlnv.pdf
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AAN LEVEREN TOEZICHTINFORMATIE 

Gemeenten kunnen geen toezichtinformatie via Waarstaatjegemeente.nl meer aanleveren. Het onderdeel waar de 
toezichtinformatie wordt ontsloten, wordt stopgezet omdat de software niet meer voldoet aan de huidige eisen. De ongeveer 
100 gemeenten die nog gebruik maken van dit onderdeel moeten vanaf nu de toezichtinformatie rechtstreeks aanleveren bij de 
toezichthouder. Om misverstanden te voorkomen: Waarstaatjegemeente.nl blijft gewoon bestaan en blijft ook in 2018 aan de 
hand van thema’s, inzicht geven in indicatoren op verschillende maatschappelijke terreinen zoals leefbaarheid, veiligheid en 
jeugd/jeugdhulp. Uitzondering: voor kinderopvang wordt een tussenoplossing gecreëerd omdat dit nog het enige verplichte 
onderdeel van de toezichtinformatie is en omdat alle gemeenten er gebruik van maken. Klik hier voor meer informatie.  
 

BESTUUR EN VEILIGHEI D 

 

VN G-INZET VOOR WIJZIGIN G BOA-BELEIDSREGELS 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is van plan om de Boa-beleidsregels en de bijbehorende domeinlijsten per 1 januari 
2018 aan te passen. De VNG inventariseerde welke behoeften er bij gemeenten in de dagelijkse praktijk bestaan aan wijziging 
van deze beleidsregels. Enkele wensen van gemeenten: boa's bevoegd in meerdere domeinen of uitbreiding van domein 1, 
uitbreiding van boa-bevoegdheden met handhaving van lichtere verkeersovertredingen, opnieuw invoeren van de proces 
verbaal(pv)-vergoeding door het Rijk voor de inzet van boa's, meer zeggenschap voor de lokale driehoek over inzet van 
geweldsbevoegdheden en- middelen door boa’s en een mogelijkheid tot informatiedeling tussen boa's uit verschillende 
domeinen. Lees meer: Inzet VNG voor wijziging Beleidsregels boa en wijziging domeinlijsten.  
 

JAARWISSELIN G 

De jaarwisseling komt alweer in zicht. Elk jaar zetten alle betrokken zich in om dit via voorlichting, 
preventie, regelgeving en handhaving een voor iedereen mooi en veilig feest te laten zijn, zonder 
geweld en vernielingen. De VNG wil gemeenten hierin graag ondersteunen door te zorgen dat op 
een eenvoudige manier goede voorbeelden en instrumenten kunnen worden gedeeld en roept 
gemeenten op hieraan bij te dragen. Denk bijvoorbeeld aan: een plan van aanpak Oud en Nieuw, 
een besluit voor een verbodsgebied voor vuurwerk, een communicatieplan, een beleidsplan of 
document over samenwerking, maar ook een website of voorlichtingsfilmpje. De eerste 

voorbeelden zijn al beschikbaar, o.a. van een aantal ZH gemeenten: klik hier. Wilt u voorbeelden aanleveren, neem dan contact 
op met martine.meijers@vng.nl . De Onderzoeksraad voor de Veiligheid publiceerde onlangs een rapport over de 
veiligheidsrisico’s tijdens de jaarwisseling. Lees meer: Rapport Onderzoeksraad: Veiligheidsrisico's tijdens de jaarwisseling.  
 

FINANCIEN 

 

ACCRESSEN 2018 -2022 GEMEEN TEFON DS 

Met het vaststellen van de startnota van het kabinet-Rutte III zijn de accressen voor de algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds geactualiseerd. Met ingang van 2018 wordt de normeringsystematiek aangepast waarmee de algemene 
uitkering groeit. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voortaan gekoppeld aan de totale netto uitgaven onder het 
uitgavenplafond van het Rijk. Wel zijn de overdrachten van het Rijk aan gemeenten en provincies als correctieposten 
uitgezonderd. Het is de bedoeling dat m.i.v. 2019 de integratie-uitkering Wmo-oud en de integratie-uitkering Sociaal domein 
worden overgeheveld naar de algemene uitkering. Vanaf 2020 lopen dan ook deze middelen mee in de accressystematiek. Tot 
die tijd wordt hieraan nog apart een vergoeding voor loon en prijsbijstelling en voor volumegroei toegekend. Klik hier voor meer 
informatie.  
 

VN G COMMISS IE F IN ANCIEN BIJEEN OP 9 N OVEMBER  

Deze VNG commissie vergaderde op 9 november. Er is gesproken over BUIG, de financiële gevolgen van het regeerakkoord, 
financiering berichtenbox Mijn Overheid en GDI, accountancy en bezwaar en beroep bij kwijtschelding. Wat betreft 
accountancy: In 2015 hebben veel gemeenten (circa 50%) moeite gehad om een goedkeurende controleverklaring voor 
getrouwheid en doelmatigheid van de jaarrekening te krijgen. Het onderzoek naar de situatie 2016 is inmiddels gepubliceerd. 
Lees meer:  Onderzoek naar de jaarrekeningen 2016 van de Nederlandse gemeenten.  Voor een uitgebreide terugblik op de 
commissievergadering klik hier.  
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 

 

ALGEMENE VERORDEN ING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/news/Geen-toezichtinformatie-meer-via-Waarstaatjegemeentenl/180
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/attachments/bijlage_vngbrief_aan_venj_2017_okt11.pdf
https://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/veiligheid/jaarwisseling.aspx
mailto:martine.meijers@vng.nl
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2329/veiligheidsrisico-s-tijdens-de-jaarwisseling
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/gemeentefonds-en-btw-compensatiefonds/nieuws/accressen-2018-2022-gemeentefonds-geactualiseerd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/rapporten/2017/11/01/onderzoek-naar-de-jaarrekeningen-2016-van-de-nederlandse-gemeenten
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/nieuws/terugblik-commissie-financien-van-9-november-2017
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Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. M.i.v. 6 november 2017 hoeven 
organisaties, w.o gemeenten, in de praktijk geen melding meer te doen als zij persoonsgegevens verwerken. Dit meldt de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op haar website. Met de AVG vervalt de meldplicht. Tot 25 mei 2018 kunnen organisaties nog 
steeds een melding doen van een verwerking van persoonsgegevens, maar de toezichthouder zal per 6 november 2017 niet 
handhaven op naleving van deze meldplicht. Alleen als er sprake is van een gegevensverwerking met een bepaald risico, blijft 
een melding verplicht. De administratieve lasten voor verantwoordelijken worden hiermee aanzienlijk verlicht. Tot en met mei 
2018 ontvangen gemeenten iedere maand van KING gerichte acties die ze kunnen ondernemen om zeker te stellen dat de 
organisatie klaar is voor de AVG. Er is ook een stappenplan voor de AVG gepubliceerd: Lees meer: Stappenplan. Klik hier voor 
meer informatie.  
 

ELEKTRON ISCH FACTURE REN 

Europese regelgeving verplicht Nederlandse overheden om per april 2019 e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken.  
De VNG ondersteunt de gemaakte afspraken, mede in het kader van de Digitale Agenda 2020. De voordelen van e- factureren – 
in het bijzonder voor ontvangende partijen – zijn evident en technisch zijn er geen drempels meer. Door nu de voorzieningen te 
treffen, kunnen gemeenten tijdig aan de verplichting voldoen. De VNG adviseert gemeenten niet te wachten tot de wetgeving 
een feit is, maar nu al de nodige stappen te zetten. Lees meer: Ledenbrief Elektronisch factureren(13 november 2017).  
 

VN G COMMISS IE DIENSTVERLEN IN G EN INFORMATIEBELEID BIJEEN OP 9  NOVEMBER  

Deze commissie vergaderde op 9 november in Utrecht.  Aan de hand van presentaties van de gemeente Utrecht werden best 
practices getoond bij het gebruik van data door de gemeente, bijvoorbeeld bij de inzet van politie op basis van het schatten van 
de kans op inbraken, en bij de pilot schuldhulpverlening. Verder werd stil gestaan bij innovatie, hoe houden we het op de 
agenda en zorgen we dat de doelen in de Digitale Agenda 2020 worden gehaald. Voor een uitgebreide terugblik op deze 
vergadering klik hier.  
 

EINDRAPPORT VISITATIECOMMISS IE INFORMATIEVEILIGHEID 

Tijdens de BALV van de VNG op 1 december jl. presenteerde  commissievoorzitter Frans Backhuijs het 
Eindrapport visitatiecommissie Informatieveiligheid. 'Durven leren' is de titel en is de weerslag van 
gesprekken met bestuurders en chief information security officers (CISO’s) van 123 gemeenten. Als het 
gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van een informatiebeveiligingsbeleid bij gemeenten is er volgens 
Franc Weerwind (voorzitter commissie D en I) nog veel werk te doen: we zouden ons moeten realiseren dat 
in de informatiesamenleving alles draait om data en dat gemeenten de schatbewaarders zijn van een breed 
scala aan data. Zowel van hun inwoners als van ondernemers en andere organisaties. Daarom moeten raad 
en bestuur eigenaarschap tonen, met een even grote interesse voor data als er nu al voor geld is, zo stelde 
hij. Lees meer: Eindverslag visitatiecommissie Informatieveiligheid  'Durven leren'.  

 

STAN D VAN ZAKEN SAMEN ORGANISEREN  

Bij de BALV van de VNG op 1 december jl. werd de stand van zaken gepresenteerd m.b.t. de Gezamenlijke Gemeentelijke 
Uitvoering (GGU), ofwel Samen Organiseren. Hiertoe was besloten bij de ALV van de VNG in juni jl. Het doel van Samen 
Organiseren is de uitvoeringskracht van gemeenten te versterken en hun dienstverlening te verbeteren. Dit door beleid en 
uitvoering veel meer met elkaar te verbinden, de samenwerking op beleidsarme delen van de gemeentelijke uitvoering fors te 
intensiveren en het creëren van standaarden. Sinds juni zijn reeds een aantal zaken in gang gezet zoals het instellen van een 
College van Dienstverleningszaken en de Taskforce Samen Organiseren. Lees meer: Ledenbrief 17/062: Update Gezamenlijke 
Gemeentelijke Uitvoering.  
 

JEUGD 

 

VN G SUBCOMMISS IE JEUGD BIJEEN OP 30 NOVEMBER  

Deze subcommissie vergaderde op 30 november in Utrecht met op de agenda o.a. de financiële gevolgen van de wijziging van 
het woonplaatsbeginsel en de samenwerking tussen huisartsen en gemeenten. Klik hier voor meer informatie.  
 

TOEZICHT EN HAN DHAVIN G KIN DEROPVAN G  

Eind november verscheen het eerste deel van de landelijke rapportage 2016 inzake toezicht en handhaving kinderopvang. In 
januari 2018 verschijnt het tweede deel, inclusief verdiepende analyses. Gemeenten hebben verschillende taken rond de 
kinderopvang. Ze moeten een register bijhouden, de GGD’en toezicht laten uitvoeren op de kinderopvanglocaties, en 
handhavend optreden als er tekortkomingen zijn. Gebleken is dat het landelijk register goed bijgehouden wordt. Ook worden 
bijna alle verplichte onderzoeken bij kinderopvang-locaties uitgevoerd. Bij de onderzoeken blijkt het minder vaak nodig om 
misstanden te herstellen. Lees meer: Rapport Toezicht en handhaving kinderopvang: Landelijke rapportage 2016, deel 1.  

https://vng.nl/files/vng/20171204-vng-king-stappenplan-voorbereiding-avg_.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/privacy-gemeentelijke-organisatie/nieuws/nog-6-maanden-voorbereidingstijd-voor-de-avg
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/lbr-17-067.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/nieuws/commisie-dienstverlening-en-informatiebeleid-9-november
https://vng.nl/files/vng/durven-leren_20170906.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20171103_ledenbrief_update-gezamenlijke-gemeentelijke-uitvoering.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20171103_ledenbrief_update-gezamenlijke-gemeentelijke-uitvoering.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/vng-subcommissie-jeugd-vergadert-30-november
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/28/landelijke-rapportage-2016-%E2%80%98toezicht-en-handhaving-kinderopvang%E2%80%99
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ONDERWIJS,  CULTUUR EN SPORT 

 

VN G COMMISS IE ON DERWIJS , CULTUUR EN SPORT BIJEEN OP 9 N OVEMBER  

Op 9 november vergaderde deze VNG commissie over de paragrafen onderwijs, cultuur en sport in het regeerakkoord.  De 
commissie vond  het spijtig dat het extra geld in het regeerakkoord voor meer uren voor- en vroegschoolse educatie en voor 
extra kinderopvangtoeslag niet integraal wordt besteed aan de brede ontwikkeling van kinderen. Ook wordt de eerdere 
rijksbezuiniging op het onderwijsachterstandenbeleid slechts gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Voor een uitgebreide terugblik op 
deze vergadering klik hier.  
 

BREDE IMPULS COMBIN ATIEF UN CTIES/BUURTSPORTCOACHES 

De 371 gemeenten die deelnemen aan de Brede Impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches realiseren eind 2017 2911 fte, 
terwijl 2900 fte vereist was. Het gaat om ongeveer 5059 personen, die in veel gevallen werken onder de Impuls-naam. 
Gemeenten organiseren cofinanciering voor deze functies. In het basisonderwijs en de sport gaat het om de hoogste 
percentages fte van 29% en 32%. Cultuur scoort 10% en welzijn 9%. Bij andere sectoren zoals voortgezet onderwijs, zorg, 
ouderenzorg, jeugdzorg, kinderopvang, bedrijfsleven en overige betreft het percentages van 5% of lager. Gemeenten willen 
€ 2,4 miljoen betaalde BTW declareren bij het BTW-compensatiefonds. De twee meest genoemde knelpunten zijn: 
cofinanciering organiseren en normbedrag per fte te laag. Daarnaast blijft er zorg over de continuïteit/de blijvende inzet van de 
rijksgelden. Lees meer: BMC – Samenvatting Brede impuls combinatiefuncties 2017. Klik hier voor meer informatie.  
 

GEZONDHEID EN WELZIJN 

 

GEMEEN TELIJKE MON ITOR SOCIAAL DOME IN  

Op Waarstaatjegemeente.nl zijn weer nieuwe cijfers beschikbaar over Jeugd, Wmo en de kosten van het sociaal domein. Het 
betreft cijfers over de eerste helft van 2017. De volledige Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein wordt, zoals voorgaande jaren, 
half januari gepubliceerd. Hierin staan de cijfers van alle gemeenten, inclusief de geactualiseerde cijfers over Participatie en 
Stapeling en de actuele cijfers uit de gezondheidsmonitor van de GGD. Lees meer: Waarstaatjegemeente.nl > Gemeentelijke 
Monitor Sociaal domein.  
 

VN G REACTIE RAPPORT SCP OVERALL  RAPPORTA GE SOCIAAL DOMEIN 2016 

Begin december presenteerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de “Overall rapportage sociaal 
domein 2016”. Deze rapportage  geeft vooral een landelijk beeld van de lokale voortgang in het sociaal 
domein en geeft een aantal inhoudelijke waarnemingen over de manier waarop het sociaal domein 
momenteel functioneert. De hoofdboodschap is dat de kwaliteit van leven in 2015 en 2016 stabiel bleef. 
Het algemene beeld is dat inrichting en uitvoering van het sociaal domein bij gemeenten in goede handen 
zijn, maar er enkele verbeterpunten zijn. Gemeenten komen nog te weinig toe aan een goede inzet van 
preventie, en daarmee aan de gewenste verschuiving van zware naar lichte zorg. Ook signaleert het SCP in 
2016 een toename van de ‘emotionele’ eenzaamheid’. De VNG heeft in een reactie o.a. laten weten dat 

deze landelijke bevindingen niet kunnen worden geduid zonder lokale context. De VNG stelt ook dat het lastig is om aan de 
hoeveelheid van gevarieerde en gecumuleerde bevindingen harde conclusies te verbinden (dat constateert het SCP zelf 
overigens ook). De rapportage geeft geen inzicht over de gevolgen van de decentralisaties (zeker geen causale gevolgen) en 
biedt slechts op hoofdlijnen een landelijk beeld. De rapportage doet volgens de VNG dus geen uitspraken over ontwikkelingen 
op gemeentelijk niveau. Lees meer: Overall rapportage sociaal domein 2016: Burgers (de)centraal. Kwaliteit van leven van 
mensen in het sociaal domein onveranderd tussen 2015 en 2016 (SCP, 4 december 2017). Lees hier de reactie van de VNG.  
 

WERK EN INKOMEN 

 

VN G COMMISS IE WERK EN  IN KOMEN  BIJEEN OP 9  NOVEMBER  

De commissieleden hebben in de vergadering van 9 november voornamelijk gesproken over de belangrijkste onderwerpen voor 
de VNG in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De commissieleden vonden het positief dat het thema schulden met een 
forse paragraaf is benoemd. In het regeerakkoord wordt ook gesproken over de omzetting van loonkostensubsidie naar 
loondispensatie, maar op dit onderdeel is er nog veel onduidelijk. De commissieleden benoemden loondispensatie als een groot 
zorgpunt in het regeerakkoord. Klik hier voor meer informatie.  
 

RUIMTE EN WONEN 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/nieuws/terugblik-vng-cie-onderwijs-cultuur-en-sport-9-november
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/bmc_outputmonitor_brede_impuls_combifi_2017.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/combinatiefuncties/nieuws/gemeenten-realiseren-ook-in-2017-meer-combinatiefuncties
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein--c635881125744245959/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein--c635881125744245959/
https://www.scp.nl/Nieuws/Kwaliteit_van_leven_van_mensen_in_het_sociaal_domein_onveranderd_tussen_2015_en_2016
https://www.scp.nl/Nieuws/Kwaliteit_van_leven_van_mensen_in_het_sociaal_domein_onveranderd_tussen_2015_en_2016
https://vng.nl/files/vng/20171204_vng_reactie_scp_overall_rapportage_2016.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/terugblik-vng-commissie-werk-en-inkomen-november-2017
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 VNG COMMISSIE RUIMTE EN WONEN  BIJEEN OP 8  DECEM BER  

De commissie ruimte en wonen heeft gesproken over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Er is inmiddels een door het Rijk 
opgestelde startnota en er zijn vier verdiepingsrapporten. De commissie vond het opmerkelijk dat het Rijk tot nu toe alleen aan 
de slag is gegaan, terwijl participatie in de Omgevingswet centraal staat. Ook werd geconstateerd dat de verdiepingsrapporten 
nogal ongelijk van opzet zijn.  Onderwerpen als krimp, cultureel erfgoed, consequenties van ‘slimme mobiliteit’, de relatie tussen 
woningbouw en mobiliteit en de mogelijkheden van binnenstedelijke transformatie krijgen volgens de commissie onvoldoende 
aandacht. De dilemma’s zijn niet scherp genoeg geformuleerd en niet duidelijk is wat het Rijk gaat oplossen en wat decentraal 
zou moeten worden opgepakt.  Wellicht kan over de uitwerking van de NOVI een bestuursakkoord met andere overheden 
worden gesloten. Voor een terugblik op de vergadering klik hier.  
 

MILIEU,  ENERGIE EN M OBIL ITEIT 

 

VN G COMMISS IE MILIEU, EN ERGIE EN MOBIL IT EIT BIJEEN  OP  9 NOVEMBER  

Deze VNG commissie vergaderde op 9 november. Hannie Vlug, directeur Duurzaamheid van het ministerie van IenW 
presenteerde de stand van zaken van de transitieagenda’s en het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De 
Commissie ondersteunde het Manifest MVI en wil graag alle gemeenten die nog niet ondertekend hebben oproepen om dat 
vooral te doen. Inmiddels hebben meer dan 70 gemeenten ondertekend. Daarnaast werd in de commissie aandacht besteed aan 
het onderwerp bodem en ondergrond in gemeentelijke omgevingsvisies. Klik hier voor meer informatie.  
 

OMGEVIN GSWET  

Het merendeel van de gemeenten is volop aan de slag met de Omgevingswet. Veel gemeenten 
hebben hiervoor geld gereserveerd in de meerjarenbegroting. Dat zei Edward Stigter, VNG 
directeur Beleid Leefomgeving, tijdens de opening van het 'VNG-festival Invoering 
Omgevingswet: Hoe dan?!'  Van de gemeenten doet driekwart mee aan pilots ter voorbereiding 
op de Omgevingswet en 60% werkt al aan de nieuwe wettelijke instrumenten zoals de 
omgevingsvisie en het omgevingsplan. Van belang is goede samenwerking tussen de 

verschillende overheden en met verschillende belanghebbenden: inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Medio 
november is het  essay ‘Doe maar gewoon, aan de slag met de Omgevingswet door systematisch proberen’ geschreven door 
Martijn van der Steen en Arwin van Buuren verschenen. Lees meer: Doe maar gewoon: Aan de slag met de Omgevingswet door 
systematisch proberen.   
 

STRESSTEST KL IMAATAD APTATIE 

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) voorziet in een integrale aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en 
overstromingen. Deze aanpak begint bij het uitvoeren van een stresstest, die alle gemeenten en waterschappen uiterlijk in 2019 
moeten hebben uitgevoerd. Gemeenten en waterschappen zullen opdrachtgever zijn voor de uitvoering van de regionale 
stresstesten. Het DPRA gaat er vanuit dat de stresstesten elke zes jaar herhaald worden. In de stresstesten wordt gekeken naar 
de kwetsbaarheid van zowel het stedelijk als landelijk gebied. Ze zijn gericht op de vier klimaataspecten: wateroverlast, 
overstromingen, droogte en hittestress en bekijken zowel hevige buien als langdurige neerslag. Speciale aandacht is er voor de 
kwetsbaarheid van vitale en kwetsbare functies, en ontwikkelingen die de kwetsbaarheid verergeren, zoals bodemdaling. 
Stresstesten bestaan al in verschillende soorten en maten, het DPRA werkt nu aan een standaardisering. Klik hier voor meer 
informatie.  
 

TENSLOTTE  

 

 

SAVE THE DATE 
25 mei 2018   
09.30-14.30 uur in Ouddorp 
Zuid-Hollandse Bestuurdersdag  
 
Een belangrijk netwerkmoment 
voor Zuid-Hollandse bestuurders 
kort na  de 
gemeenteraadsverkiezingen.  

Bestuur en secretariaat van de Vereniging van 

Zuid-Hollandse Gemeenten wenst u prettige 
feestdagen en een goed 2018  

 

 
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/terugblik-commissie-ruimte-en-wonen-december-2017
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/terugblik-commissie-milieu-energie-en-mobiliteit-november
https://vng.nl/files/vng/20171115-essay-omgevingswet.pdf
https://vng.nl/files/vng/20171115-essay-omgevingswet.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/deltaplan-ruimtelijke-adaptatie

