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NIEUWS VZHG 

 

VZHG VOORZITTER BIJ OVERLEG VNG EN VOORZITTERS PROVINCIALE AFDELINGEN OP 17 MAART 

Op 17 maart waren alle voorzitters van de 12 provinciale afdelingen door de VNG directie in Utrecht uitgenodigd voor een 
overleg. Deze eerste bijeenkomst was vooral oriënterend en ging o.a. over de overeenkomsten en verschillen tussen de 
provinciale afdelingen. Tevens werd gesproken over de evaluatie van de VNG Governance en de organisatieverandering binnen 
het VNG bureau. Verkend werden de gezamenlijke ambities en de invulling voor de toekomstige samenwerking. Namens de 
VZHG was voorzitter Mirjam Salet aanwezig. Namens de secretarissen van de provinciale afdelingen was Anne de Baat aanwezig 
in zijn rol als voorzitter van het secretarissenoverleg. De voorzitters werden welkom geheten door VNG algemeen directeur 
Jantine Kriens. Tijdens een informele lunch, in aanwezigheid van Jan van Zanen, werd van gedachten gewisseld over de 
kabinetsformatie en duiding van de verkiezingsuitslag. Afgesproken is o.a. dat voortaan halfjaarlijks overleg met de voorzitters 
zal plaatsvinden, gekoppeld aan de frequentie van de vergaderingen van de secretarissen.  
 

VZHG BESTUUR BIJEEN OP 23 MAART  

Op 23 maart vergaderde het VZHG bestuur in het VNG gebouw. Op de agenda stonden de 
concept Jaarstukken ter voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 7 april 
a.s. in Arkel. Het bestuur stemde in met de concept jaarstukken, wat betreft de wijziging van de 
statuten uitgaande van de goedkeuring van het VNG bestuur en wat betreft de jaarrekening 
2016 uitgaande van de goedkeurende accountantsverklaring. Als gast was Ruurd Palstra (VNG) 
aanwezig voor een presentatie over de VNG Ontwikkelagenda Lokale democratie. Ook 
aanwezig waren ZH leden van de VNG commissie raadsleden en griffiers, Eric Meurs (griffier 
Vlaardingen) en Marian Pater (raadslid Zwijndrecht).  Naast een kennismaking met het VZHG 
bestuur werd door beiden teruggeblikt op de onderwerpen die die ochtend in de commissie R 

en G aan de orde waren geweest. Een van de onderwerpen was ook de Ontwikkelagenda lokale democratie (zie ook onder 
Informatie voor raadsleden). In aanwezigheid van Jantine Kriens werd teruggeblikt op het overleg van de VNG en de voorzitters 
van de provinciale afdelingen op 17 maart (zie hierboven).  
 

SECRETARISSEN PROVINCIALE AFDELINGEN BIJEEN OP 24 MAART IN GELDERLAND 

Op vrijdag 24 maart vond het voorjaarsoverleg van de VNG 
en de secretariaten van de provinciale afdelingen plaats. 
Gastheer dit keer was de VNG afdeling Gelderland, plaats van 
samenkomst was het GeoFort (gemeente Lingewaal). Het fort 
is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De 
deelnemers werden welkom geheten door burgemeester 
Loes van Ruijven van de gemeente Lingewaal, tevens vice-
voorzitter van de VNG afdeling Gelderland. Op de agenda 
stond o.a. een terugkoppeling van het overleg met de 

voorzitters en de VNG op 17 maart en de vervolgafspraken. Namens de VNG waren Jan van der Voet en Frans van de Waart 
aanwezig. Afscheid werd genomen van de ambtelijk secretaris van VNG afdeling Gelderland Frans Willems (i.v.m. pensioen).   
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VZHG DELEGATIE SPRAK OP 28 MAART MET JAAP SMIT  

Op 28 maart vond in Den Haag een informeel gesprek plaats tussen bestuursleden van de VZHG en Jaap Smit CdK van Zuid-
Holland , aangevuld met een aantal genodigden (w.o. wethouder Ankie van Tatenhove van Lansingerland). Thema van het 
gesprek was “Vernieuwing lokale democratie”. Als inleider was dr. Tom van der Meer aanwezig (hoogleraar Politicologie UvA) 
Hij is o.a. auteur van het boek “Niet de kiezer is gek” en betrokken bij het Lokaal Kiezersonderzoek 2016 “Democratie dichterbij”. 
Klik hier voor meer informatie.   
 

LANDELIJK CONGRES PZH-VZHG DE NIEUWE PORTEFEUILLEHOUDER FINANCIEN OP 30 MAART 

Op 30 maart verzamelden zich een groot aantal deelnemers uit het hele land in het provinciehuis in Den Haag voor het landelijk 
congres “De nieuwe portefeuillehouder financiën”. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de provincie Zuid-Holland in 
samenwerking met de VZHG. De conferentie startte met een actualiteitenontbijt met bijdragen van Carel van Eykelenburg , 
(BNG), Titus Livius (BZK) en Peter Verheij, wethouder van Alblasserdam en vice-voorzitter van de VNG commissie Financiën.  
Dagvoorzitter was Marijke Roskam. Tijdens de discussie ging het o.a. over herbezinning op financiële verhoudingen en nieuwe 
financiële arrangementen. De plenaire opening en het welkomstwoord werd uitgevoerd door gedeputeerde Rogier van der 
Sande. Vervolgens waren er inleidingen door Barbara Baarsma (o.a. hoogleraar marktwerking en mededingingseconomie) rond 
het macro-economisch perspectief op de groei-agenda van Nederland, gevolgd door een visie van Robert Verwaayen (KEEN 
Venture partners) op ondernemerschap en financiering van duurzame groei. Na de pauze vond een bestuurdersdebat plaats 
waaraan werd deelgenomen door Adriaan Visser (wethouder Rotterdam), Jan de Laat (wethouder Gouda), Jo-Annes de Bat 
(gedeputeerde Zeeland) en Arjan el Fassed (directeur Open State Foundation). Na de lunch werd in diverse rondetafels verder 
gediscussieerd over thema’s zoals flexibeler  begroten, transparantie en investeren in groei en nieuwe financiële 
arrangementen. Nog tijdens de conferentie kon gedeputeerde Rogier van der Sande mededelen dat de volgende bijeenkomst in 
de provincie Gelderland zal plaatsvinden en het Zuid-Hollandse initiatief daarmee een vervolg krijgt. Binnenkort komt een 
verslag van deze conferentie beschikbaar.  Klik hier voor meer informatie.  

                              
  

VZHG JAARVERGADERING EN CONGRES OP 7 APRIL IN ARKEL 

Een groot aantal Zuid-Hollandse bestuurders en genodigden was op 7 april aanwezig in Arkel (gemeente Giessenlanden) voor de 
VZHG jaarvergadering en het congres met als thema “De ondernemende 
samenleving”.  De aanwezigen werden welkom geheten door burgemeester 
Werner ten Kate. Vervolgens vond de ALV plaats onder leiding van voorzitter 
Mirjam Salet. In haar toespraak nam zij afscheid van Sanja Duijvestijn als 
bestuurslid van de VZHG en dankte haar voor haar inzet en betrokkenheid. De 
algemene vergadering stemde in met de voorstellen: de wijzigingen in de 
Statuten wat betreft de omvang en samenstelling van het VZHG bestuur en de 
categorie-indeling van gemeentelijke vertegenwoordiging. Ook werd ingestemd 
met het jaarverslag 2016. De 
algemene vergadering stemde in 
met de financiële jaarstukken, na 
kennisneming van de 

goedkeurende accountantsverklaring. Wat betreft de bestuurssamenstelling werd 
Milo Schoenmaker (burgemeester Gouda) benoemd tot bestuurslid van de VZHG. 
Herbenoemd tot bestuurslid werden de heren Hans Horlings, Frans Buijserd en 
Stephan Brandligt.  Na de jaarvergadering sprak Jaap Smit, CdK van Zuid-Holland 
de aanwezige bestuurders toe rond het thema (geef als overheid ruimte aan 
burgers en ondernemers, de overheid kent overigens geen klanten, wel mede-
eigenaren).  Wethouder Elisabeth van Leeuwen van Giessenlanden gaf mooie 
voorbeelden van een ondernemende samenleving in de gemeente Giessenlanden. Als Keynote spreker  was Ap Dijksterhuis, 
hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen aanwezig. Hij sprak over vele facetten van geluk. Hij ging ook in op de vraag hoe een 
overheid vertrouwen kan opwekken. Na het plenaire deel kon aan diverse deelsessies worden deelgenomen: betondank-
idee:inwoners aan zet bij nieuwe bestemming voor verlaten fabrieksterrein, activiteitenzone:sport en ontspanning voor en door 
inwoners, een nieuw perspectief voor inwoners in de bijstand en glasvezel:snel internet in de kernen en buitengebieden. 

http://kennisopenbaarbestuur.nl/media/254112/democratie-dichterbij-lokaal-kiezersonderzoek-2016.pdf
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@16806/bestuurderscongres/
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Voorafgaand aan de lunch presenteerde burgemeester Ada Grootenboer de nieuwe gastgemeente Goeree-Overflakkee. Op 25 
mei 2018 zal daar de jaarvergadering plaatsvinden. Dit keer in de maand mei i.v.m de gemeenteraadsverkiezingen van maart dat 
jaar. In het volgende Journaal zal uitgebreider op de bijeenkomst in Arkel worden teruggeblikt.  
 

                                                         
 

            
Foto’s: Koen van Neerven  
 

BESTUURLIJKE TEST BI JEENKOMST OMGEVINGSWET 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 is de casus “verstedelijking” uitgewerkt. 
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. In parallelsessies zal de casuïstiek worden besproken rond: afwegen woningbouw op 
bovenregionaal schaalniveau, geleidelijke transformatie van een bedrijventerrein naar een woonwijk en nieuwe woonwijk in een 
gevoelig gebied. Vervolgens zal plenair worden besproken wat de bestuurlijke uitdagingen, vragen en dilemma’s zijn. 
Aanmelden graag voor 7 april: omgevingswet@pzh.nl.  
 

NIEUWS VNG 

 

VACATURES IN VNG BESTUUR EN COMMISSIES VOORJAAR 2017 

De VNG zocht begin maart kandidaten voor een twee  vacatures in het bestuur en 13 in de vaste beleidscommissies. Aanmelden 
was mogelijk tot 30 maart 12.00 uur. Tijdens de ALV van de VNG op 14 juni 2017 stemmen de leden over de voorgedragen 
kandidaten en eventuele tegenkandidaten. Een aantal vacatures is ontstaan door het vertrek van Zuid-Hollandse bestuurders 
zoals: in het VNG bestuur Arno Brok (Dordrecht) en Arne Weverling (Westland), in commissie Werk en Inkomen Anne de Baat 
(Rijswijk) en commissie Europa en Internationaal Jan Hoekema (Wassenaar) en Ingrid van Engelshoven (Den Haag). De VZHG 
ontvangt de lijst met kandidaten uit de provincie Zuid-Holland en kan voordrachten ondersteunen.  Lees meer: Ledenbrief 
Vacatures VNG-bestuur en commissies voorjaar 2017.  
 

VNG COMMISSIE GOVERNANCE 

Als lid van de VNG commissie Governance is onlangs Simon Fortuijn (wethouder Lansingerland) benoemd (zie ook Journaal 
nummer 02). Fortuijn is lid van de lokale partij Leefbaar 3B. De commissie Governance selecteert kandidaten voor vacatures in 
het VNG bestuur en de commissies. Deze adviescommissie bestaat naast Fortuijn uit : voorzitter Peter Noordanus 
(burgemeester Tilburg), Sjaak van der Tak (burgemeester Westland), Ida Oostmeijer-Oosting (secretaris Emmen), Menno 
Huisman (griffier Den Helder), Linda Hes (raadslid Castricum) en Jantine Kriens (algemeen directeur VNG). In een interview in het 
VNG Magazine gaat Fortuijn in op zijn rol in deze commissie. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG AMBTELIJKE TOP OP 22 MAART IN UTRECHT  

mailto:omgevingswet@pzh.nl
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/vacatures-vng-bestuur-en-commissies-voorjaar-2017
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/vacatures-vng-bestuur-en-commissies-voorjaar-2017
https://vng.nl/drie-vragen-aan-simon-fortuyn-wethouder-lansingerland-positieve-discriminatie-bij-selectie
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In de ochtend werd deze ambtelijk top plenair geopend door Jantine Kriens, algemeen directeur VNG. Vervolgens gaf prof. dr. 
Paul ´t Hart een lezing “Het vitale gemeentebestuur”. Wat betekent de nieuwe gezagsverhouding voor het vakmanschap en 
samenspel? Het oude model ging uit van besturen voor de burger, nu besturen we met de burger. We ordenen de wereld van 
interactie tussen bestuur en burger. We hebben geleerd om te polderen en te raadplegen. We weten als burgers boos zijn dat je 
moet gaan praten, we zetten de consensusmachine er op, aldus ´t Hart. Klik hier om naar de lezing te gaan. 's Middags was er 
een gevarieerd programma met verschillende casustafels, workshops en sessies. Klik hier voor meer informatie. Binnenkort 
komt ook een E-Magazine beschikbaar met quotes, verslagen, reportages, interviews en foto’s.   
 

VNG JAARCONGRES OP 13 EN 14 JUNI IN GOES 

Op 13 en 14 juni a.s. vindt het VNG Jaarcongres plaats in Goes. Thema van het congres is dit jaar 
“Vakmanschap”. Het ochtendprogramma op dinsdag 13 juni staat onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes. 
Verder werken mee: Paul ’t Hart, Peter van Uhm, Ingrid Thijssen en Herman Pleij. Zoals altijd kan er in de 
middag worden deelgenomen aan een groot aantal excursies en deelcongressen. Op woensdag 14 juni vindt de 
ALV plaats: sprekers daarvoor zijn VNG-voorzitter Jan van Zanen en demissionair minister Ronald Plasterk. Klik 
hier voor meer informatie.  
 

SAMEN ORGANISEREN 

Samen Organiseren is een nieuwe werkwijze vanuit de uitvoeringspraktijk en de vraagstukken die hierin leven, om samen te 
werken aan een eigentijdse, kwalitatieve en efficiënte gemeentelijke uitvoering. De belangrijkste onderdelen zijn de 
digitalisering van de dienstverlening en informatievoorziening van gemeenten. Een stuurgroep bestaande uit  een aantal 
gemeentesecretarissen is verantwoordelijk voor de eerste resultaten van Samen Organiseren richting de ALV van de VNG op 14 
juni a.s. Onderdeel van de voorstellen is de instelling van een College van Dienstverleningszaken en een Fonds Gezamenlijke 
Gemeentelijke Uitvoering. Voorzitter van de stuurgroep is Pieter Jeroense (gemeentesecretaris van Alphen aan den Rijn).  Klik 
hier voor meer informatie.  
 

WELKE WETSVOORSTELLE N MOETEN VOLGENS DE VNG DOORGAAN OF WORDEN AANGEHOUDEN 

Welke wetsvoorstellen zouden in deze demissionaire periode juist wel behandeld moet worden ? En welke voorstellen kunnen 
wat de VNG betreft controversieel verklaard worden? De VNG stuurde de vaste Kamercommissies onlangs een overzicht. 
In behandeling nemen: Omgevingswet,  Wet voortgang Energietransitie, Wetsvoorstel terugvordering staatssteun. 
Controversieel: Herziening gewichtenregeling primair onderwijs Fase I, Wet dieraantallen en volksgezondheid, Wijziging wet 
milieubeheer t.b.v. asbestdakenverbod. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG WENSEN VOOR BEGROTING 2018 

Op 29 maart jl. vond het jaarlijkse voorjaarsoverleg plaats tussen VNG en kabinet over de financiële verhoudingen. De VNG riep 
het kabinet op nog een aantal zaken goed voor gemeenten te regelen in de begroting van 2018. Stuk voor stuk zijn dat volgens 
de VNG beleidsarme en urgente kwesties. Meer in algemene zin deed de VNG een oproep aan het kabinet om het sociaal 
domein goed over te dragen aan het volgende kabinet. Het gaat om de volgende punten: rekenfout Wmo/Jeugd, actualiseren 
volumeafbouw WSW, onderwijsachterstandenbeleid, raadsledenvergoeding (urgent vanwege verkiezingen in 2018), extra 
kosten GDI voor 2018 en onderzoek naar tekorten sociaal domein. Klik hier voor meer informatie.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 

 

VNG COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFIERS BI JEEN OP 23 MAART  

Op 23 maart vergaderde deze commissie bij de VNG in Den Haag. Op de agenda o.a. de volgende onderwerpen: verslag en 
opbrengst van de heidag op 23 januari jl. en het werkbezoek aan BZK op 13 februari jl. In vervolg op de Ontwikkelagenda lokale 
democratie stelde de commissie een actieprogramma op. De kern daarvan is het bundelen van krachten richting de 
raadsverkiezingen van 2018, met als speerpunten: democratische vernieuwing, samenspel en professionalisering. 
Doorontwikkeling van de lokale democratie is volgens de commissie nodig om besluiten over maatschappelijke opgaven 
gelegitimeerd te kunnen blijven nemen. Het meedenken en meedoen van de samenleving daarbij kan op verschillende manieren 
worden vormgegeven. De commissie onderstreepte het belang van verbreding en bewustwording van nut en noodzaak van 
vernieuwing bij alle gemeenten. De focus ligt op de rol van de raad daarin. De commissie heeft het actieprogramma ook een 
aantal vragen en thema’s meegegeven.  Verder vond een presentatie plaats over de Omgevingswet. Ook werd gesproken over 
functieprofielen voor de griffier, een meerjarig raadsledenprogramma, contract met accountants (n.a.v. een VNG enquête die is 
uitgezet onder griffiers met de vraag welke gemeenten voor het rekeningjaar 2017 en/of 2018 nog geen contract met een 
accountant hebben). Ook op de agenda stond de raadsledenvergoeding. Klik hier voor meer informatie.  
 

HANDLEIDING OPDRACHTGEVERSCHAP ACCOUNTANTSCONTROLE 

http://www.vngambtelijketopconferentie.nl/content_assets/2017_Ambtelijke_Top/Plenaire_presentatie_Paul_t_Hart.pdf
http://www.vngambtelijketopconferentie.nl/
https://www.vngjaarcongres.nl/
https://vng.nl/samen-organiseren-een-nieuwe-werkwijze
https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/nieuws/welke-wetsvoorstellen-moeten-doorgaan-of-worden-aangehouden
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/financiele-positie-gemeenten/nieuws/vng-legt-wensen-voor-begroting-2018-neer-bij-kabinet
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/lokale-democratie/nieuws/terugblik-vng-cie-raadsleden-griffiers-23-maart
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Een van de adviezen van de Werkgroep vernieuwing accountantscontrole gemeenten (Depla-II) 
was het opstellen van een handleiding ter versterking van het opdrachtgeverschap van de raad. 
De onlangs verschenen ‘Handleiding Versterking opdrachtgeverschap van de raad bij de 
accountantscontrole’ is opgesteld door een werkgroep van raadsleden, accountants, een griffier 
en gemeentelijke controllers. Aan de basis liggen o.a. enquêtes onder 1370 raadsleden, griffiers 
en accountants. De handleiding is niet alleen bestemd voor zittende raadsleden en andere 
betrokkenen, maar ook voor de raadsleden die in 2018 nieuw worden verkozen. De handleiding 

zou dan een plek kunnen krijgen in het inwerkprogramma van de nieuwe raadsleden. Lees meer: Handleiding Versterking 
opdrachtgeverschap van de raad bij de accountantscontrole.  
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN 

 

WETHOUDERSVERENIGING EN REGIONALE NETWERKEN  

Op 17 maart vond een start bijeenkomst in Papendrecht plaats van het regionetwerk Zuid-Holland van de 
wethoudersvereniging.  Regio-ambassadeur wethouder Jan Nathan Rozendaal ging bij die gelegenheid in op 
het doel van het regionetwerk Zuid-Holland. Inmiddels zijn er ook contacten gelegd om na te gaan in hoeverre 
VZHG en dit ZH netwerk van wethouders elkaar zouden kunnen ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.   

In het bestuur van de wethoudersvereniging is na het vertrek van Arne Weverling een vacature ontstaan als bestuurslid en 
voorzitter. Het bestuur van de Wethoudersvereniging heeft Joyce Langenacker (PvdA wethouder gemeente Haarlem) 
voorgedragen als nieuwe voorzitter van de vereniging. De vacature van bestuurslid wordt spoedig open gesteld.  
 

EERSTE VROUWELIJKE VOORZITTER NGB 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 29 maart van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is Liesbeth Spies, 
burgemeester van Alphen aan den Rijn, benoemd als (eerste vrouwelijke) voorzitter van het genootschap. Zij volgt daarmee  
Arno Brok op, die per 1 maart is gestopt als burgemeester van Dordrecht en nu commissaris van de Koning is in de provincie 
Friesland. Klik hier voor meer informatie.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR 

 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE VERKEER EN VERVOER BIJEEN OP 8 MAART  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 8 maart over o.a. : het Uitvoeringsplan-Actieplan geluid en het onderzoek van 
de Randstedelijke Rekenkamer naar stiltegebiedenbeleid, suggesties openbaar vervoer in Zuid-Holland en het uitvoeringsbesluit 
vernieuwing Steekterbrug Alphen aan den Rijn. Klik hier voor meer informatie.  
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE RUIMTE EN LEEFOMGEVING BIJEEN OP 8 MAART  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 8 maart over o.a. : woondossier Zuid-Holland. De commissie ontving insprekers 
uit de Rotterdamse regio zoals de heer Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, en wethouder Versluijs 
van de gemeente Vlaardingen en voorzitter van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. Overige agendapunten:  
regionale kantorenstrategie 2015-2018 Holland Rijnland, en uitvoering motie 590 Vast internet op scholen, in bedrijven en thuis 
ook in de buitengebieden. Klik hier voor meer informatie.  
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE DUURZAME ONTWIKKELING BIJEEN OP 22 MAART  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op  22 maart over o.a:  investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds en 
subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 en netwerkend werken: ambities, kaders en proces met 
het oog op de actualisatie van de Beleidsvisie Groen.  Klik hier voor meer informatie.  
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN BIJEEN OP 22 MAART  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op  22 maart over o.a: voortgangsrapportage Bestuursakkoord Drechtsteden, 
ontwerpbesluit Wijziging Reglement van Orde. Klik hier voor meer informatie.  
 

KLIMAATEFFECT ATLAS ZUID-HOLLAND 

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is in samenwerking met o.a. het KNMI en de stichting CAS (Climate 
Adaptation Services) een klimaatatlas Zuid-Holland ontwikkeld om de effecten van klimaatverandering (natter, 
heter, droger) en bodemdaling in Zuid-Holland in beeld te brengen. Deze online atlas helpt overheden en 
bedrijven in Zuid-Holland om bij ruimtelijke beslissingen rekening te houden met de gevolgen van 
klimaatverandering. Klik hier voor meer informatie.  

https://vng.nl/files/vng/20170330-handleiding-accountantscontrole.pdf
https://vng.nl/files/vng/20170330-handleiding-accountantscontrole.pdf
http://www.wethoudersvereniging.nl/agenda/regiodag-startbijeenkomst-regionetwerk-zuid-holland
http://www.burgemeesters.nl/content/liesbeth-spies-nieuwe-voorzitter-genootschap#.WOOcnE1MRD8
https://staten.zuid-holland.nl/Nieuws/maart_2017/Geluid_openbaar_vervoer_en_de_Steekterbrug_in_de_commissie_Verkeer_en_milieu
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving_RenL/2017/Ruimte_en_Leefomgeving_8_maart_2017
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2017/Duurzame_Ontwikkeling_22_maart_2017
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2017/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_22_maart_2017
https://pzh.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=64c6ea0ab8944935afe44ea93d9739de
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BESTUUR EN VEILIGHEID 

 

VNG COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEID BIJEEN OP 23 MAART  

Deze commissie vergaderde op 23 maart met o.a. de volgende agendapunten: veiligheid: informatie-uitwisseling ex-
gedetineerden, veiligheid: Informatiedeling sociaal domein en veiligheid, Bestuur en Recht: proces verkiezingen, Bestuur: 
Ontwikkelagenda lokale democratie ‘Actie op maat’.  
 

FINANCIEN 

 

CONTROLE AANPAK SOCIAAL DOMEIN  

Het programma i-Sociaal Domein heeft een aantal handvatten gepresenteerd, die gemeenten kunnen helpen bij het verder 
inrichten van hun controle-aanpak voor het sociaal domein. Het programma i-Sociaal Domein heeft voor het opstellen van de 
handvatten gebruikgemaakt van de ervaringen van drie gemeenten die in 2015 hun administratie goed op orde hadden. 
Daarnaast heeft het programma aanvullende adviezen gehad van dertig andere gemeenten. Lees meer: Gemeentelijke 
accountantscontrole Sociaal Domein 2016.  
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE DIGITALE INFRASTRUCTUUR (GDI)  

In februari heeft de ministerraad besloten dat gemeenten vanaf 1 januari 2018 met de andere gebruikers van de GDI-
voorzieningen op basis van het profijtbeginsel gaan bijdragen aan de kosten van het gebruik van de voorzieningen van de 
Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI).De financiële gevolgen hiervan voor gemeenten zijn op dit moment nog niet 
geheel te overzien. Met de wijze van doorbelasting wordt volgens de VNG naar verwachting een forse administratieve last 
gecreëerd. Omdat hier volgens de VNG sprake is van een koerswijziging in de financiële verhoudingen heeft de VNG een 
compensatieverzoek aangekondigd bij het ministerie van BZK. Klik hier voor meer informatie.  
 

JEUGD 

 

AFSCHAFFING VAN OUDERBIJDRAGE VOOR JEUGDHULP 

Het wetsvoorstel waarin de ouderbijdrage Jeugdwet definitief geschrapt wordt uit de Jeugdwet is gepubliceerd in het 
Staatsblad. Daarmee is de afschaffing van de ouderbijdrage definitief wettelijk geregeld. Deze wet treedt in werking met ingang 
van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016. 
Lees meer: Publicatie in Staatsblad 27 februari 2017.  
 

VNG SUBCOMMISSIE DECENTRALISATIE JEUGD BIJEEN OP 16 MAART  

Op 16 maart vergaderde deze subcommissie in Utrecht,. De commissieleden gingen akkoord met het convenant 
woonplaatsbeginsel en programmaplan zorglandschap. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) schoof aan voor het agendapunt zorg 
voor kinderen in de maatschappelijke opvang. Overige onderwerpen: Outcome jeugdhulp, nieuwe knip op de persoonlijke 
verzorging (kinderverpleegkunde of jeugdwet) en financiële consequenties per 1 januari 2018, strategie aanbesteden voor 
jeugdhulp en jeugdbescherming, beleggen van de taak van forensisch artsen, notitie GGD GHOR, Zorglandschap: 
Programmaplan, aangekondigd wetsvoorstel administratieve lasten Jeugd en Wmo en convenant woonplaatsbeginsel.  
Klik hier voor een uitgebreid verslag.  
 

COLLECTIEVEN TEGEN KINDERMISHANDELING  

 In het rapport 'Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen' van de VNG staan adviezen 
van zes gemeenten en regio’s tegen kindermishandeling. Onder de voorbeelden bevinden zich o.a. 
voorbeelden uit de ZH gemeenten Dordrecht. Hoe dragen JGZ, Jeugdteams en Veilig Thuis onderling 
informatie aan elkaar over? Het Dordts collectief maakte hier afspraken over. Ook genoemd wordt Rotterdam 
m.b.t. oefenen met dilemma’s bij het delen van informatie over kindermishandeling. Het Rotterdams collectief 
maakte een handige factsheet. De eindrapportage is geschreven door het NJi, in opdracht van de VNG en 
ministeries van VWS, OCW en VenJ. Klik hier voor meer informatie.  

 

DERDE JAARRAPPORTAGE TRANSITIE AUTORITEIT JEUGD (TAJ)  

http://i-sociaaldomein.nl/sites/isd/files/publicaties/2017/notitie_gemeentelijke_accountantscontrole_sociaal_domein_2015_praktijkvoorbeelden.pdf
http://i-sociaaldomein.nl/sites/isd/files/publicaties/2017/notitie_gemeentelijke_accountantscontrole_sociaal_domein_2015_praktijkvoorbeelden.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/nieuws/gemeenten-dragen-bij-aan-structurele-financiering-gdi
https://vng.nl/files/vng/20170227_staatsblad_afschaffen_ouderbijdrage_jeugdhulp.pdf
https://vng.nl/files/vng/20170320_terugblik_subcommissie_jeugd_16_maart.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/nieuws/collectieven-tegen-kindermishandeling-de-resultaten
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De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) heeft in maart haar derde jaarrapportage uitgebracht en constateert daarin dat ‘het glas meer 
dan halfvol is’ wat betreft de decentralisatie van de jeugdhulp. Betrokkenen binnen het stelsel geven aan inhoudelijk nog steeds 
achter de uitgangspunten van de Jeugdwet te staan, maar stellen ook vast dat de transitie, met de daarbij komende belasting, 
taaier blijkt te zijn dan eerder verwacht. Nu de TAJ per 1 april 2018 ophoudt te bestaan, zal de VNG het initiatief nemen om 
samen met gemeenten, aanbieders en Rijk na te denken hoe  de rol van gemeenten zodanig kan worden versterkt dat tijdelijke 
liquiditeitssteun niet of veel minder nodig is. Lees meer: Zorgen voor de jeugd : derde jaarrapportage.  
 

ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT 

 

METHODISCHE AANPAK SCHOOLVERZUIM (MAS)  

Op de landelijke Dag van de Leerplicht (16 maart) ondertekenden het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, 
HALT, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Ingrado, de VNG en het ministerie van V en J, de Methodische Aanpak 
Schoolverzuim (MAS). De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige 
jeugdhulp, Halt-straf, dwang in civielrechtelijk kader en strafrechtelijk kader. Klik hier voor meer informatie.  
 

GEZONDHEID EN WELZIJN 

 

VNG COMMISSIE GEZONDHEID EN WELZIJN BIJEEN OP 23 MAART  

Deze commissie vergaderde op 23 maart met o.a. de volgende agendapunten: Kennismaking met mevr Ali Rabarison, de nieuwe 
themadirecteur Integratie & Participatie van de VNG, terugkoppelingen door commissieleden, actualiteiten Wmo, 
afwegingskader beschermd wonen,  communicatie Realisatiecijfers Sociaal Domein 2016, advies niet-acute melding personen 
met verward gedrag en gegevensdeling zorg- en veiligheidsdomein.  
 

WERK EN INKOMEN 

 

MANIFEST: ‘INVESTEREN IN WERK VOOR KWETSBARE GROEPEN' 

Wethouders uit meer dan 200 gemeenten hebben de Tweede Kamer opgeroepen  om de bezuinigingen op de uitvoering van de 
participatiewet en de WSW substantieel te verzachten. Ze stelden het manifest: ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen' op. 
In het manifest staat dat er is extra geld nodig is om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een betaalde 
baan te kunnen bieden. De forse bezuiniging op de WSW staat volgens de wethouders een succesvolle uitvoering van de 
Participatiewet in de weg. Dat geldt ook voor het invullen van de 125.000 nieuwe banen die werkgevers en overheid de 
komende jaren realiseren voor werkzoekenden vanuit de Participatiewet. Onder de ondertekenaars van het Manifest ook een 
aantal Zuid-Hollandse wethouders (rond 23). Klik hier voor meer informatie.  
 

RUIMTE EN WONEN 

 

VNG COMMISSIE RUIMTE EN WONEN BIJEEN OP 23 MAART  

Deze commissie vergaderde op 23 maart met o.a. de volgende agendapunten: gezamenlijk overleg met subcommissie Water,  
Een verslag daarvan volgt nog. Daarna was de ruimtelijke impact van de energietransitie het belangrijkste onderwerp:  de 
Energieagenda, Green Deal Aardgasvrije Wijken, de Investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland en de Bouwagenda.  
Kort na de commissievergadering werd de Bouwagenda gepresenteerd (zie ook hieronder) . Deze wordt op een aantal 
onderwerpen geconcretiseerd. De VNG is betrokken bij de versnelling van de verduurzaming van het corporatiebezit. De 
commissie stemde in met het voornemen – ervan uitgaande dat het Rijk extra middelen (bijvoorbeeld uit de verhuurderheffing) 
hiervoor beschikbaar stelt. Klik hier voor meer informatie.  
 

BOUWAGENDA  

Op 28 maart is de Bouwagenda aan het demissionaire kabinet overhandigd. De agenda bevat veel onderwerpen waarvoor 
initiatief van gemeenten wordt verwacht. De Taskforce Bouw adviseert een substantieel deel van de verhuurderheffing om te 
buigen naar een investering ten behoeve van een versnelde verduurzaming van het corporatiebezit. Het is een concreet voorstel 
hoe Nederland de doelen in het Parijse Klimaatakkoord en Nationale Energieakkoord zou kunnen halen. In de agenda staan ook 
voorbeelden genoemd van partijen die samenwerken. Lees meer: De Bouwagenda (website Bouwend Nederland).  
 

DIVERSE ONDERWERPEN M.B.T. OMGEVINGSWET 

https://transitieautoriteitjeugd.nl/files/2017-03/20170328-jaarrapportage-taj-binnenwerk.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/vsvleerplichtwet/nieuws/methodische-aanpak-schoolverzuim-mas-ondertekend
http://cedris.nl/nieuws/detail/article/wethouders-slaan-alarm-over-financiering-participatiewet-1.html
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/nieuws/terugblik-commissie-ruimte-en-wonen-23-maart-2017
http://www.bouwendnederland.nl/download.php?itemID=4588964
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In een brief aan de minister gaat de VNG in op de Invoeringswet, waarbij  aandachts-, verbeter- , en uitwerkingspunten naar 
voren zijn gebracht aan de hand van acht hoofdconclusies: de wettelijke basis voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de 
regeling voor punitieve handhaving, overheveling van de Wet-VTH, de regeling van schade en nadeelcompensatie,  
wijzigingen die te maken hebben met het omgevingsplan, coördinatieregeling en verbod beroep decentrale overheden, het 
overgangsrecht en de thema's lucht, bodem en huisvesting. Lees meer: VNG-brief: Bestuurlijke consultatie Invoeringswet 
Omgevingswet . Klik hier voor meer informatie. Hoeveel kost het invoeren en straks de uitvoering van de Omgevingswet? Een 
financieel model is ontwikkeld door de VNG en Deloitte en gaat over de kosten van invoering, exploitatie en frictiekosten. Het 
betreft alleen kosten die aanwijsbaar zijn veroorzaakt door de Omgevingswet. Eventuele baten zijn niet meegenomen. Lees  
meer: Wat zijn de kosten van de Omgevingswet: verslag bijeenkomst. In Delft is aan inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties gevraagd  waarover zij willen meepraten in het kader van de Omgevingswet. Lees meer: De 
Delftse Participatie Aanpak.  
 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 

 

DUURZAME IVESTERINGSAGENDA  

Gemeenten, provincies en waterschappen presenteerden in maart een gezamenlijke 
investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. Gemeenten, provincies en waterschappen 
investeren jaarlijks 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur, en de bouw van huizen, 
sportaccommodaties en scholen. Vanaf 2018 gaan de decentrale overheden bij de besteding van dit 
geld zo veel mogelijk kiezen voor energie neutrale, klimaatbestendige en circulaire oplossingen en 
toepassingen.  De decentrale overheden vragen het nieuwe kabinet om de samenwerking aan te gaan 
en een Nationaal programma Energietransitie op te stellen. De betrokkenheid van het Rijk is belangrijk. 
Het is voor het eerst dat de drie decentrale overheden op deze schaal de handen ineen slaan. Lees 
meer: Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ (IPO, VNG en Unie van Waterschappen, 10 
maart 2017).   
 

VNG ONDERTEKENT GREEN DEAL AARDGASVRIJE WIJKEN 

Begin maart ondertekende het Rijk samen met de VNG, 30 gemeenten, de 12 provincies en 5 netbeheerders een  Green Deal. 
Met de ondertekening van de Green Deal wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van 
de Energieagenda. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal hebben inmiddels 
initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken. Klik 
hier voor meer informatie.  
 

RAPPORT TOEKOMSTBEELD KLIMAATNEUTRALE WARMTENETTEN 

 In maart is het rapport “Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland” verschenen dat is opgesteld door het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In het rapport wordt ingegaan op de vraag hoe huizen en kantoren die nu worden  
verwarmd met aardgas, in de toekomst kunnen worden verwarmd als we van het aardgas af zijn. Welke alternatieve 
warmtebronnen gaan we inzetten en welke infrastructuur is daarbij nodig? Het zijn complexe vraagstukken waarop nog geen 
kant-en-klare antwoorden voor zijn. Daardoor is het lastig en risicovol voor gemeenten om vooruitlopend hierop keuzes te 
maken en sluitende businesscases te realiseren. Het rapport onderschrijft dit en ziet tevens de wil bij gemeenten om aan de slag 
te gaan. Klik hier voor meer informatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170301_brief-kabinet_bestuurlijke-consultatie-van-de-invoeringswet-omgevingswet.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170301_brief-kabinet_bestuurlijke-consultatie-van-de-invoeringswet-omgevingswet.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/vng-reactie-op-consultatie-invoeringswet-omgevingswet
https://vng.nl/files/vng/20170310-verslag-wat-zijn-de-kosten-van-omgevingswet.pdf
https://vng.nl/files/vng/20170310-praktijkvoorbeeld-delftse-participatie-aanpak.pdf
https://vng.nl/files/vng/20170310-praktijkvoorbeeld-delftse-participatie-aanpak.pdf
https://vng.nl/files/vng/20170310_investeringsagenda_voor_kabinetsformatie_2017_def.pdf
https://vng.nl/files/vng/20170310_investeringsagenda_voor_kabinetsformatie_2017_def.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/ondersteuningsprogramma-energie/nieuws/vng-ondertekent-green-deal-aardgasvrij-stap-dichterbij
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-toekomstbeeld-klimaatneutrale-warmtenetten-in-nederland-1926.pdf

