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NIEUWS VZHG 

 

VZHG BESTUURSVERGADERING OP 16 FEBRUARI  

Op donderdag 16 februari vergaderde het VZHG bestuur in het VNG gebouw in Den Haag. Het was die dag druk in Den Haag 
omdat naast vergaderingen van het VNG bestuur en de commissies ook de bestuurlijke netwerkdag van de G-32 plaatsvond.  
Het VZHG bestuur werd uitgebreid geïnformeerd over onderwerpen die in een aantal VNG commissies aan de orde waren. Als 
gast was Peter Verhey aanwezig die een terugkoppeling gaf over actuele onderwerpen in de commissie financiën. Het bestuur 
nam afscheid van raadslid Sanja Duijvestijn die vanwege een doublure in gemeentelijke vertegenwoordiging in het VZHG bestuur 
haar zetel ter beschikking had gesteld. Voorzitter Mirjam Salet bedankte haar voor haar inzet en betrokkenheid (sinds 2014) bij 
de vereniging. Het bestuur keek terug op het Bestuurdersdiscours 2016, een traject dat samen met de provincie Zuid-Holland 
was gelopen. Ook de provinciale tussenrapportage “Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland” werd besproken en nagegaan in 
hoeverre gemeenten hierop hebben gereageerd. Wat betreft de Verenigingszaken is o.a. gesproken over een voorgenomen 
Statutenwijziging.  

        
 

PROGRAMMA BESTUURLIJKE CONFERENTIE DE NIEUWE PORTEFEUILLEHOUDER FINANCIEN OP 30 MAART 

Op 30 maart a.s. vindt van 10.15-15.15 uur het landelijk congres “De nieuwe portefeuillehouder 
financiën” plaats in het provinciehuis in Den Haag.  Deze door de provincie Zuid-Holland in 
samenwerking met de  VZHG georganiseerde bijeenkomst begint om 09.00-10.15 uur met een 
ontbijtsessie met als thema “Herbezinning financiële verhoudingen en nieuwe financiële 
arrangementen”. Na de plenaire opening door dagvoorzitter Marijke Roskam worden de 
deelnemers welkom geheten door gedeputeerde Rogier van der Sande. Daarna volgen inleidingen 

rond de thema’s “investeren in duurzame groei” en “financiële arrangementen”.  Na de (netwerk) pauze vindt een 
bestuurdersdebat plaats. Na de lunch vinden diverse rondetafelgesprekken plaats: flexibel begroten/burgerbegrotingen, 
transparantie en open financiële data, investeren in groei, nieuwe financiële arrangementen en vernieuwing accountants 
controle. Klik hier voor meer informatie. Aanmelden:  bestuurdersconferentie@pzh.nl.  
 

VZHG JAARVERGADERING EN CONGRES OP 7 APRIL IN ARKEL  

Op 7 april a.s. vindt in Arkel (gemeente Giessenlanden) de VZHG jaarvergadering en het congres plaats op een bijzondere 
locatie. Dit jaar worden de deelnemers welkom geheten in een voormalige betonfabriek. De bijeenkomst begint met een 
welkomstwoord door burgemeester Werner ten Kate van de gemeente Giessenlanden. Vervolgens vindt de jaarvergadering 
plaats onder leiding van VZHG voorzitter Mirjam Salet. Jaap Smit, CdK van ZH zal vervolgens de aanwezigen toespreken.  

 

VZHG  JOURNAAL 2017 nummer 02 
0202/ 2016 

Het VZHG Journaal is een uitgave van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten. Het geeft een selectie van 
relevante ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen die voor gemeenten van belang kunnen zijn.  
Adres VZHG: Rivierweg 111, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Email: r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl      
Twitter: @VZHG 
 
 

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/lokaal-bestuur/bestuurders/
mailto:bestuurdersconferentie@pzh.nl
mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl
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Daarna is het de beurt aan wethouder Elisabeth van Leeuwen die in zal gaan op het thema van die dag: ‘De ondernemende 
samenleving’. Er zullen initiatieven worden getoond vanuit de samenleving en het bedrijfsleven.  Daarnaast zal Ap Dijksterhuis, 
hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, een inkijk geven in de potentie die een gemeente in handen heeft om beter 
te kunnen aansluiten op de kracht en ideeën in de samenleving. Tijdens het tweede deel van het programma gaan de gemeente 
Giessenlanden en diverse inwoners en partners met de deelnemers in gesprek over o.a.  het project ‘Betondak-idee’, de aanleg 
van glasvezel in de hele gemeente (inclusief ‘onrendabele gebieden’), een samenwerking met o.a. ondernemers en verenigingen 
waarbij mensen met een bijstandsuitkering worden ondersteund bij het zoeken naar een nieuw perspectief en een 
activiteitenzone waarin sportverenigingen, inwoners en gemeente samenwerken om tot een breed gedragen plan te komen.  
Klik hier voor meer informatie. Aanmelden: klik hier.  
 

     
 

BESTUURLIJKE TESTBIJEENKOMST OMGEVINGSWE T OP 18 APRIL  

Op 18 april a.s. vindt van 16.30-18.30 uur in het provinciehuis in Den Haag een bestuurlijke testbijeenkomst Omgevingswet 
plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de provincie ZH, VZHG, UvW en Programmaraad Aan de slag met de 
Omgevingswet en is een vervolg op een bijeenkomst in 2016. Voor deze test wordt een herkenbare en actuele casus uitgewerkt. 
Om maximaal ervaring op te doen vanuit de verschillende bestuurlijke invalshoeken worden de deelnemers (wethouders RO) 
volop in de gelegenheid gesteld actief deel te nemen aan deze test. Hierbij zullen diverse onderwerpen worden betrokken die 
ook bij het bestuurdersdiner in 2016 aan de orde zijn geweest, zoals de bestuurlijke afwegingsruimte en samenwerking tussen 
de bestuursorganen. Doelstelling is om juist in deze fase met elkaar ervaring op te doen over het op een nieuwe manier met 
elkaar samenwerken in het licht van de Omgevingswet. Aanmelden graag vóór 7 april: omgevingswet@pzh.nl.  
 

DATUM JAARVERGADERING 2018 BEKEND: 25 MEI 2018 

De datum voor de VZHG jaarvergadering in 2018 is reeds vastgelegd: vrijdag 25 mei 2018. De datum van deze jaarvergadering is 
afwijkend t.o.v. andere jaren omdat in 2018 in maart gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden. Om die reden wordt in 
plaats van een bijeenkomst in april uitgeweken naar een latere datum. Gastgemeente is de gemeente Goeree-Overflakkee, die 
zich op 7 april a.s. bij de ALV in Arkel kort zal presenteren.   
 

NIEUWS VNG 

 

SPEERPUNTEN GEMEENTEN BIJ INZET KABINE TSFORMATIE  

De VNG heeft een aantal speerpunt genoemd voor gemeenten bij de inzet van de kabinetsformatie. Er zijn zes speerpunten 
genoemd: Klik hier voor meer informatie. Onderstaand een beknopt overzicht:  

fysiek Investeringsagenda klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie; 
voldoende en passende woonruimte; corporaties moeten investeringsruimte houden. 

sociaal transformatie sociaal domein: van wetten en regels naar integrale oplossingen voor 
vraagstukken die mensen bewegen; aandacht voor specifieke doelgroepen;  aanpak 
van armoede en schulden, 0-12 jarigen, regierol inburgering statushouders,  Iedereen 
aan het werk.  

veiligheid  ondermijning – deltaplan; meer en beter opgeleide politie; cannabis. 

versterken lokale 
democratie 

versterken lokale democratie en lokaal bestuur; financiering lokale partijen; 
vergoeding politieke ambtsdragers.  

gemeentefinanciën  stabiliteit gemeentefinanciën: in omvang, maar ook stabiliteit in inkomsten en 
uitgaven; kostenontwikkeling Wmo, Jeugd en Participatiewet op een realistische 
manier vertaald in groei Gemeentefonds; verschuiving naar lokaal belastinggebied. 

informatiesamenleving  één e-overheid met borging van privacy en veiligheid; generieke digitale 
Infrastructuur. 

 

REACTIE VNG OP CPB ANALYSE VERKIEZINGSPROGRAMMA’S  

Op 16 februari publiceerde het CPB een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma’s: 'Keuzes in Kaart 2018-2021'. 
VNG-voorzitter Jan van Zanen heeft op film een eerste reactie van de VNG gegeven. De VNG vindt het goed dat er opnieuw 
wordt geïnvesteerd in taken die gemeenten uitvoeren, maar niet dat er tegelijkertijd met een apparaatskorting  en 

http://vzhg.nl/2017/02/08/vooraankondiging-vzhg-jaarvergadering-en-congres/
https://vng.azavista.com/delegates/register/588b505b-4f9c-4387-8d86-0450ac110004/8875a15859
mailto:omgevingswet@pzh.nl
https://vng.nl/speerpunten-gemeenten-bij-inzet-kabinetsformatie
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opschalingskorting grepen uit de gemeentekas kunnen worden gedaan. Lees meer: CPB: Keuzes in Kaart 2018-2021.  
Klik hier voor meer informatie.  

 

NIEUWE SECRETARIS VNG BENOE MD/OPVOLGER ARNO BROK  

Door de benoeming van Arno Brok als Commissaris van de Koning in Friesland was de positie van secretaris in het VNG-bestuur 
vacant. Het bestuur benoemde op 16 februari bestuurslid Tjeerd van der Zwan (burgemeester van Heereveen)  als secretaris.  
Van der Zwan is tevens voorzitter van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG).  
 

ZUID-HOLLANDSE BESTUURDERS BENOEMD IN VNG COMMISSIES 

In de Adviescommissie Governance was een vacature ontstaan door het vertrek van 
wethouder Ans Hartnagel (Capelle aan den IJssel) uit deze commissie. Het bestuur 
benoemde op 16 februari Simon Fortuyn, wethouder in Lansingerland, als lid van de 
Adviescommissie Governance. Verder stemde  het bestuur in met de benoeming van 
Annemiek Jetten, burgemeester van Vlaardingen, in de delegatie van het Comité van 
de Regio's en Jon Hermans-Vloedbeld, burgemeester van Oud-Beijerland, in de 
delegatie van het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van 

Europa. De VZHG wenst de benoemde Zuid-Hollandse bestuurders veel succes!     
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 

 

HANDREIKING INTEGRITEITSTOETSING DOOR POLITIEKE PARTIJEN 

Het ministerie van BZK heeft in samenwerking met de VNG, het IPO en de UvW een handreiking integriteitstoetsing kandidaten 
voor decentrale politieke partijen laten ontwikkelen. Deze handreiking is bedoeld om de kwaliteit van de integriteitstoetsing van 
kandidaten voor raad en college te verbeteren. De handreiking biedt een overzicht van methoden die de wervings- en 
selectiecommissies van politieke partijen kunnen benutten bij het toetsen van de integriteit van – en het verbeteren van het 
bewustzijn over -de integriteitsrisico’s bij potentiële kandidaten. Lees meer: Handreiking integriteiststoetsing door (decentrale) 
politieke partijen.  
 

COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFIERS OP 13 FEBRUARI IN GESPREK MET MINISTER BZK 

Een delegatie van de VNG-commissie Raadsleden & Griffiers heeft op 13 februari een 
gesprek gevoerd met minister Plasterk (BZK).  Op de agenda stond o.a. het versterken van de 
positie van de gemeenteraad in het nieuwe samenspel van overheid en samenleving. De 
commissieleden verkenden de mogelijkheden van een nieuw meerjarig 
raadsledenprogramma en hoe de VNG en BZK hierin zouden kunnen samenwerken.  Overige 
bespreekpunten:  de verhoging van de vergoeding van raadsleden van kleine gemeenten, het 

probleem van het teruglopende aanbod van accountantskantoren voor gemeenten, met in het verlengde daarvan de vraag hoe 
de gemeenteraden beter in staat kunnen worden gesteld om gebruik te maken van een eigen accountant. De minister toonde 
zich bereid op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken om de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten te 
verhogen. De bredere evaluatie van de beloning van politieke ambtsdragers (op basis van de adviezen van Dijkstal) is een zaak 
voor het volgende kabinet. De minister gaf aan samen met de VNG invulling te willen geven aan een meerjarig programma om 
de nieuwe rol van de raad te versterken. Klik hier voor meer informatie.  
 

HANDREIKING  LOKALE MEDIA EN INFORMATIEVOORZIENING 

Om de democratie te versterken is het volgens BZK, OCW en VNG noodzakelijk om lokale media 
beter te benutten. Uit onderzoeken zou gebleken zijn dat met name raadsleden in dit opzicht niet 
goed scoren. Daarom is de handreiking ‘Lokale media en informatievoorziening’ gemaakt,  
voorzien van een driesporen aanpak en praktijkvoorbeelden. De publicatie bestaat uit twee 
delen, die onafhankelijk van elkaar te lezen zijn: het eerste deel gaat over de belangrijkste 
ontwikkelingen die van invloed zijn op de lokale (en regionale) informatie- en nieuwsvoorziening 
en helpt om zicht op de kwantiteit en kwaliteit van het aanbod in de eigen gemeente te krijgen. 

In het tweede deel wordt uiteengezet hoe, afhankelijk van ambities en de situatie in een gemeente, aan de lokale en regionale 
informatie- en nieuwsvoorziening kan worden bijgedragen. Lees meer: Handreiking lokale media en informatievoorziening.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR 

 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN BIJEEN OP 15 FEBRUARI  

https://www.cpb.nl/publicatie/keuzes-in-kaart-2018-2021
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/eerste-vng-reactie-op-cpb-analyse-verkiezingsprogrammas
http://www.democratie-burgerschap.nl/bibliotheek/handreiking-integriteitstoetsing-kandidaten-decentrale-politieke-partijen
http://www.democratie-burgerschap.nl/bibliotheek/handreiking-integriteitstoetsing-kandidaten-decentrale-politieke-partijen
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/lokale-democratie/nieuws/goed-gesprek-cie-raadsleden-griffiers-met-minister-bzk
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/rapporten/2017/02/13/handreiking-lokale-media-en-informatievoorziening
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Op 15 februari vergaderde deze commissie over de zienswijze herindelingsontwerp Vijfheerenlanden en over het advies voor de 
Minister van BZK over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Over Vijfheerenlanden waren bijna alle fracties er al 
uit, over de Hoeksche Waard de meeste fracties nog niet.  In de door GS voorgestelde  zienswijze wordt aangegeven dat Zuid-
Holland zich kan vinden in de herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden. Geen instemming heeft echter de keuze in het ontwerp om de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht te 
vestigen vanwege  procedurele en inhoudelijke bezwaren. Bij de behandeling van het voorstel van GS om de Minister een 
herindeling tot één Hoeksche Waardse gemeente te adviseren, bleven de voorkeuren van de fracties in de meeste gevallen nog 
ongewis. Klik hier voor meer informatie. . 
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE VERKEER EN MILIEU BIJEEN OP 8 FEBRUARI  

Deze commissie vergaderde op 8 februari met o.a. de volgende agendapunten: gunningsbesluit DBM-overeenkomst 
RijnlandRoute, presentatie Randstedelijke Rekenkamer onderzoek stiltegebiedenbeleid. Klik hier voor meer informatie.  
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE RUIMTE EN LEEFOMGEVING BIJEEN OP 8 FEBRUARI  

Deze commissie vergaderde op 8 februari met o.a. het volgende agendapunt: ontwerp wijziging VRM en planMER windenergie.  
Klik hier voor meer informatie.  
 

BESTUUR EN VEILIGHEID 

 

TIJDELIJKE WET BESTUURLIJKE MAATREGELEN TERRORISMEBESTRIJDING 

De Eerste Kamer heeft op 7 februari de tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding aangenomen. Het is volgens 
de VNG essentieel dat het Rijk gemeenten en burgemeesters snel informeert over de wet. Informatie-uitwisseling is volgens de 
VNG cruciaal en moet in de praktijk goed worden vormgegeven, teneinde de juiste expertise bij gemeenten te kunnen benutten. 
De minister van V&J kan op grond van de nieuwe wet vrijheidsbeperkende maatregelen (gebiedsverbod, contactverbod, 
meldplicht) opleggen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die het voornemen hebben om zich 
aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen. Voordat de minister deze maatregel treft vindt overleg met de burgemeester van 
de betrokken gemeente plaats. Lees meer: Tekst wetsvoorstel Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding . en 

Tekst Memorie van Toelichting .  
 

BESTUURDERSBIJEENKOMST EVALUATIE DRANK EN HORECAWET  

Op 8 februari vond in Rotterdam een bijeenkomst plaats over de evaluatie van Drank- en Horecawet (DHW). Staatsecretaris Van 
Rijn (VWS) sprak over wat er was bereikt onder de huidige wet maar ook waar de knelpunten liggen. De bijeenkomst ging over 
de pilot mengvormen in de horeca. De meningen hierover waren verdeeld. Terwijl gemeenten meer ruimte vragen voor 
winkeliers die graag iets extra’s doen voor hun klant, blijft de staatssecretaris bezorgd. Aan de orde kwamen ook de 
onderwerpen: de verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar, de online-verkoop van alcohol, de verhouding tussen 
centraal en decentraal en het toezicht op de wet. Lees het volledige verslag van de bijeenkomst.  
 

VNG COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEID BIJEEN OP 9 FEBRUARI  

Deze commissie vergaderde op 9 februari. Op de agenda o.a. de kwestie met de verkiezingssoftware OVS, de uitwerking van de 
Ontwikkelagenda lokale democratie ‘Actie op maat’, en de Proeftuinen ‘Maak verschil’. VNG-beleidsdirecteur Kees Breed gaf 
een toelichting op de uitwerking van de Ontwikkelagenda lokale democratie door het VNG-bureau. De uitwerking verloopt 
volgens drie sporen: vernieuwing democratie, samenwerken en interbestuurlijke verhoudingen, en professionaliseren. Aan de 
orde kwam ook de opbrengst van de Proeftuinen 'Maak verschil' en het verder verkennen van de regionale vraagstukken in 
relatie tot de maatschappelijke opgaven van gemeenten. Te gast was korpschef Erik Akerboom, de commissie sprak met hem 
over de afgelopen jaarwisseling en de gewenste investering in de Nationale Politie. Klik hier voor meer informatie. 
 

FINANCIEN 

 

VNG COMMISSIE FINANCIEN BIJEEN OP 16 FEBRUARI  

Pieter Duisenberg (Tweede Kamerlid voor de VVD) heeft in de vergadering 16 februari een presentatie gegeven over de 
methode-Duisenberg. Deze methode houdt kort gezegd in dat twee raadsleden - één van de coalitie en één van de oppositie - 
vertrouwelijk rapporteren over de gemeentelijke begroting en de jaarrekening aan de overige leden van de raadscommissie (de 
presentatie is wel openbaar). Wat betreft de overheveling integratie-uitkering sociaal domein is de commissie  akkoord met de 
voorgestelde strategie om afspraken over overheveling alleen te maken als er tegelijkertijd structurele afspraken over passende 
indexatie (nominale en volumegroei) gemaakt kunnen worden. Peter Verheij gaf een presentatie over de bevindingen van de 
‘Proeftuin voor economische groei in de regio Drechtsteden’. Klik hier voor meer informatie.  
 

https://staten.zuid-holland.nl/Nieuws/februari_2017/Bestuurlijke_toekomst_Vijfheerenlanden_en_Hoeksche_Waard_Duidelijke_standpunten_fracties_over_Vijfheerenlanden_over_Hoeksche_Waard_nog_niet
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Verkeer_en_Milieu_VenM/2017/Verkeer_en_Milieu_8_februari_2017
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving_RenL/2017/Ruimte_en_Leefomgeving_8_februari_2017
http://www.burgemeesters.nl/sites/www.burgemeesters.nl/files/File/tijdeljke%20wet%20Maatregelen%20terrorismebestrijding.pdf
http://www.burgemeesters.nl/sites/www.burgemeesters.nl/files/File/MvT%20tijdeljke%20wet%20Maatregelen%20terrorismebestrijding.pdf
https://vng.nl/files/vng/20170213-verslag-bijeenkomst-evaluatie-dhw.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/lokale-democratie/nieuws/terugblik-vng-cie-bestuur-veiligheid-9-februari
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinanci%C3%ABn/nieuws/terugblik-vng-commissie-financien-februari-2016
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PRECARIOBELASTING  

Op 21 februari heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wet die de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige 
openbare werken van algemeen nut beperkt. Als ook de Eerste Kamer met de wet instemt, kunnen gemeenten geen 
precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op, of boven gemeentegrond exploiteren. Bij het 
wetsvoorstel heeft de TK een amendement aangenomen waarmee de overgangsregeling wordt teruggebracht naar vijf jaar. 
Gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken, mogen uiterlijk tot 1 
januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal het 
tarief in rekening brengen dat op 10 februari 2016 gold. Klik hier voor meer informatie.  
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 

 

NIEUW VERANTWOORDINGSSYSTEEM INFORMATIEVEILIGHEID 

Elk jaar moeten gemeenten zich verantwoorden over de kwaliteit van de informatieveiligheid van diverse informatiesystemen. 
Dit jaar gebeurt dit voor het eerst met een nieuwe audit-systematiek: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit 
(ENSIA). ENSIA wordt in 2017 bij alle gemeenten geïmplementeerd. KING werkt op dit moment aan een implementatieplan om 
gemeenten hierbij te ondersteunen. Lees meer: ENSIA in het kort / - uitvoeren / - in de praktijk.  
 

JEUGD 

 

WERKGROEP INTEGRALE BEKOSTIGIN G JEUGDHULP  

Veel gemeenten zoeken een passende manier van bekostiging voor jeugdhulp. De 
Werkgroep integrale bekostiging jeugdhulp - waarin gemeenten en aanbieders zijn 
vertegenwoordigd - brengt bekostigingsmodellen voor jeugdhulp in kaart. Op een  
speciale VNG themapagina staan voorbeelden van manieren waarop  jeugdhulp kan 
worden bekostigd; taakgericht, inspanningsgericht of outputgericht. Op deze pagina 
staan ook verslagen, resultaten en bekostigingsmodellen. Klik hier voor meer 
informatie.   
 

CLIËNTERVARINGEN MET JEUGDHULP 

Gemeenten deden in 2016 voor het eerst (op grond van de Jeugdwet) een cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp. Op basis van de 
uitkomsten liet het ministerie van VWS een landelijke rapportage maken door Cebeon. Hieruit blijkt dat de meeste gebruikers 
van jeugdhulp positieve ervaringen hebben met de ondersteuning door gemeenten. Vanwege de onderlinge vergelijkbaarheid 
zijn alleen de uitkomsten gebruikt van de 135 gemeenten die de modelvragenlijst hanteerden. De belangrijkste verbeterpunten 
op basis van dit onderzoek zijn: de snelheid van de toegang tot jeugdhulp en de samenwerking tussen aanbieders. Gemeenten 
voeren ook dit jaar weer een cliëntervaringsonderzoek uit. De deadline voor aanlevering van de opbrengsten aan het ministerie 
van VWS is 1 juli a.s. Lees meer: Landelijke rapportage CEO Jeugd 2016.  
 

ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT 

 

STIMULERINGSREGELING CULTUUR EN SPORT  

Vanaf 2017 start een nieuwe vierjarige cultuursubsidieperiode bij het Rijk. Dit betekent verandering in de stimuleringsregelingen 
en ondersteunende programma's voor gemeenten en lokale organisaties. Een aantal daarvan geldt ook voor sport. Lees meer:  
Ledenbrief  17/007: Stimulering cultuur en sport in school en samenleving .  
 

ONDERSTEUNINGSTRAJECT REGIONAAL ONDERWIJSBELEID 

Met het project Regionaal Onderwijs Beleid (ROB) wil de VNG initiatieven steunen voor regionale 
samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en werkgevers. Hiervoor biedt het project scholingsmodules 
en trainingen aan gemeenten en regio’s. V.w.b scholingsmodules en trainingen zijn er verschillende 

mogelijkheden: een op maat gemaakte training, de scholingsmodule ‘Regionale samenwerking onderwijs, zorg en werk” en de 
basisscholingsmodule ‘Onderwijsbeleid”. Lees meer: Informatie over de scholingsmodules en de trainingen.   
 

GEZONDHEID EN WELZIJN 

 

WET VERPLICHTE GGZ (WVGGZ) 

https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/overige-belastingen/nieuws/tweede-kamer-akkoord-met-afschaffing-precariobelasting
http://www.kinggemeenten.nl/secties/ensia/ensia-het-kort
https://vng.nl/themas/jeugd/jeugdhulp/werkgroep-integrale-bekostiging-jeugdhulp
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/16851_landelijke_rapportage_clientervaring_jeugdhulp.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170213_ledenbrief_stimulering-cultuur-en-sport-in-school-en-samenleving.pdf
http://regionaalonderwijsbeleid.nl/bibliotheek/helpdesk/training-scholing/
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De Tweede Kamer stemde 14 februari in met de Wet verplichte ggz (WvGGZ). Deze wet is de opvolger van de Wet Bopz en 
maakt het mogelijk om mensen in verband met psychiatrische problematiek gedwongen te laten opnemen en behandelen. Het 
zwaartepunt verschuift van opname naar behandeling. Voor gemeenten is van belang dat iedereen op grond van de WvGGZ zijn 
zorgen over een mede burger bij het college kan melden. De gemeente moet dan een verkennend onderzoek doen en besluiten 
of de melding aanleiding is voor vervolgstappen op grond van de wet. Lees meer: De Wet Verplichte Geestelijke 
Gezondheidszorg: position paper VNG, G4, G32.  
 

WERK EN INKOMEN 

 

HANDREIKING “DE EIND JES AAN ELKAAR KNOPEN”GEACTUALISEERD  

De handreiking ‘De eindjes aan elkaar knopen’ van VNG en Platform31 is een standaardwerk geworden in de dagelijkse 
ondersteuning van wijkteamprofessionals, vrijwilligers en anderen die mensen met schulden ondersteunen. De handreiking is 
onlangs door Platform31 geactualiseerd en uitgebreid tot een handboek voor dagelijks gebruik met een theoretische verdieping. 
Lees meer: De eindjes aan elkaar knopen.  
 

VNG COMMISSIE WERK EN INKOMEN BIJEEN OP 16 FEBRUARI  

Deze commissie vergaderde op 16 februari. Taco Kuiper, wethouder van Zoetermeer,  werd welkom geheten als lid van deze 
commissie. De commissie heeft een aantal aanscherpingen meegegeven aan het VNG-bestuur. Dit betrof met name de 
beschikbaarheid van financiële middelen voor de reële uitgaven op het gebied van de Participatiewet, armoede en schulden. 
Maar ook de decentralisatiegedachte mag sterker benadrukt worden. Schuldhulpverlening is een van de thema’s voor een 
nieuw kabinet. De VNG heeft eerder met Divosa, NVVK en Sociaal Werk Nederland het pamflet ‘Naar een betere aanpak van 
schulden en armoede’ gepubliceerd. Nog niet alle punten uit het pamflet zijn gerealiseerd. De commissie zal hiervoor aandacht 
blijven vragen. Klik hier voor meer informatie.  
 

RUIMTE EN WONEN 

 

OMGEVINGSWET: VARIËTEIT VOOR VERANDERING 

Hoe kunnen we een brug slaan tussen de inzichten vanuit de veranderkunde en de praktijk van professionals bij gemeenten die 
bezig zijn met het realiseren van de Omgevingswet? VNG Programmamanager Kristel Lammers gaat in een essay in op haar  
ontdekkingsreis naar de veranderopgave van deze wet. Dit essay geeft aan waarom het nodig is de manier van aanpakken van 
gemeenten aan te vullen, met inzichten en repertoire over gaandeweg veranderen. Het essay gaat o.a. in op: de beleving van 
gemeenten, de intentie van de wetgever met de omgevingswet, de kenmerken van de veranderopgave en welk ander 
aanvullend veranderrepertoire wenselijk zou kunnen zijn. Lees meer: Essay Kristel Lammers (VNG): Variëteit voor verandering.  
 

HANDREIKING BREEDBAND BUITENGEBIED 

De aanleg van telecommunicatienetwerken in het buitengebied is een stroomversnelling geraakt door particuliere initiatieven 
en stimulering van de overheid. Steeds meer marktpartijen zijn bereid te investeren. De Handreiking Breedband buitengebied 
schetst de handelingsruimte van gemeenten.  Lees meer: Handreiking Breedband buitengebied.  
 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 

 

VNG COMMISSIE MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT BIJEEN OP 16 FEBRUARI  

Deze commissie vergaderde op 16 februari.  Op de agenda stond onder andere de Europavisie, Investeringsagenda van VNG, IPO 
en UVW en de Green Deal Aardgasvrije Wijken en de Wet Voortgang Energietransitie. De commissie is  akkoord met de VNG 
Europavisie. Brede steun was er voor de gezamenlijke inzet voor energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. De 
commissie benadrukte het belang van de koppeling van deze agenda met andere (sociale) opgaven in de wijk, zoals 
werkgelegenheid en vergroening. Binnenkort wordt de Green Deal Aardgasvrije Wijken ondertekend, o.a. door de VNG. De 
praktijkervaringen van de ‘Green Deal Aardgasvrije Wijken’ zijn van groot belang voor de verdere uitwerking van de Wet 
Voortgang Energietransitie. De commissie benadrukte het belang van betrokkenheid van decentrale overheden bij de uitwerking 
van het EU Energiepakket in nationale plannen.  Ook moet niet alleen gestuurd worden op CO2-reductie. Klik hier voor meer 
informatie.   
 

EUROPA 

 

VNG: DE EUROPESE PRIORITEITEN VOOR 2017 

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/position-paper-namens-de-vng_20161027.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/position-paper-namens-de-vng_20161027.pdf
http://www.platform31.nl/nieuws/nu-verkrijgbaar-vernieuwde-editie-eindjes-aan-elkaar-knopen
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/terugblik-commissie-werk-en-inkomen-februari-2017
https://vng.nl/files/vng/20170202-omgevingswet-varieteit-voor-verandering-essay-kristel-lammers.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/landelijk-gebied/publicaties/handreiking-breedband-buitengebied
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/ondersteuningsprogramma-energie/nieuws/terugblik-commissie-milieu-energie-mobiliteit-febr-2017
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De VNG agenda 2017 vormt de basis voor de VNG prioritaire Europese onderwerpen 2017 en bepaalt de ondersteuning van het 
VNG bureau in de lobby Den Haag, Brussel en Straatsburg en de ondersteuning van de delegaties bij het Comité van de Regio’s 
en het Congres van lokale en regionale overheden bij de Raad van Europa. Voor de opstelling van dit document is ook gebruik 
gemaakt van het werkprogramma van de Europese Commissie voor 20171, de prioriteiten van het Congres van Lokale en 
Regionale Overheden voor de periode 2017 – 2020 en de inbreng van diverse bestuurlijke commissies en beleidsafdelingen van 
de VNG, en de achterban bestaande uit het VNG-Europanetwerk, G4, G32 en P10. De lijst wordt gebruikt ten behoeve van een 
efficiënte samenwerking met het IPO, het Rijk. Lees meer: VNG Prioritaire Europese Onderwerpen 2017.  

https://vng.nl/files/vng/20170220-europese-prioriteiten-vng.pdf

