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NIEUWS VZHG 

 

VERSLAG BESTUURDERSCONFERENTIE DE NIEUWE PORTEFEUILLEHOUDER FINANCIEN  

Begin mei kwam een uitgebreid verslag beschikbaar van de bestuurdersconferentie “De  
nieuwe portefeuillehouder financiën” die de provincie Zuid-Holland, in samenwerking 
met de VZHG, op 30 maart organiseerde in het provinciehuis in Den Haag. In het verslag 
wordt teruggeblikt op o.a. het actualiteitenontbijt en het bestuurdersdebat , waarbij 
werd gediscussieerd over de toekomstige financiële verhoudingen, de relatie tussen de 
decentrale overheden en de rijksoverheid en de rol van de regio en regionale 
investeringsfondsen. Het debat ging ook over de rol en houding van decentrale 
overheden bij het realiseren van initiatieven vanuit de maatschappij, flexibel begroten 

en transparantie. Tijdens verdiepingssessies kwamen diverse thema’s aan de orde zoals transparantie en het begrijpelijk maken 
van begrotingen. Klik hier om naar het verslag te gaan.  
 

 VZHG BESTUURSVERGADERING OP 11 MEI  

Op 11 mei vergaderde het VZHG bestuur in het VNG 
gebouw. Die dag waren Ries Jansen en Jan Broekhuis als 
gast aanwezig namens de ZH Vereniging van Kleine Kernen 
(klik hier voor meer informatie) om het VZHG bestuur te 
informeren over de rol en activiteiten van deze vereniging.  
Vanuit de VNG waren aanwezig Jantine Kriens, algemeen 
directeur en Frans Backhuijs, vice-voorzitter van de 
commissie Dienstverlening en Informatiebeleid en Wouter 
Saes, projectleider Samen Organiseren. Frans Backhuijs 

hield een presentatie over het VNG traject “Samen organiseren”. Samen Organiseren beoogt een nieuwe werkwijze vanuit de 
uitvoeringspraktijk en de vraagstukken die hierin leven, om samen te werken aan een eigentijdse, kwalitatieve en efficiënte 
gemeentelijke uitvoering. Het is volgens de VNG een vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de gezamenlijke 
gemeentelijke uitvoering, met als belangrijkste onderdelen de digitalisering van de dienstverlening en informatievoorziening van 
gemeenten. Een stuurgroep bestaande uit gemeentesecretarissen is verantwoordelijk voor de eerste resultaten van Samen 
Organiseren, die bij de ALV van de VNG op 14 juni a.s. zullen worden gepresenteerd. Er is een eerste selectie van projecten uit 
de Digitale Agenda 2020 gemaakt om met elkaar te verbinden en versneld op te pakken. Doel is voor elk van deze projecten in 
2017 zoveel mogelijk gemeenten te laten profiteren van een collectieve oplossing (Noot: zie ook verder in dit Journaal onder 
Dienstverleningen Informatiebeleid). Op de agenda op 11 mei stonden verder de volgende onderwerpen: de VZHG 
beleidsprioriteiten 2017, waarbij werd teruggeblikt op de bestuurlijke testbijeenkomst op 18 april inzake de Omgevingswet en 
wat betreft vernieuwing van de lokale democratie op een informeel discussiediner op 28 maart met CdK Jaap Smit.  Op de 
agenda ook de Evaluatie van de VNG Governance. Dit onderwerp komt ook aan de orde bij het overleg van de VNG met de 
voorzitters van de 12 provinciale afdelingen op 28 juni a.s. in Utrecht. Bij dit overleg wordt de VZHG vertegenwoordigd  door 
Mirjam Salet en zal bestuurlijk secretaris Anne de Baat aanwezig zijn als vertegenwoordiger namens de secretarissen.           
 

 

VZHG  JOURNAAL 2017 nummer 05  
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/
http://www.zhvkk.nl/
mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl
https://twitter.com/vzhg.
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NIEUWS VNG 

 

PLAATSVERVANGEND ALGEMEEN DIRECTEUR VNG BENOEMD  

Pieter Jeroense is door het bestuur van de VNG benoemd als plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG. 
Samen met algemeen directeur Jantine Kriens vormt hij vanaf 21 augustus a.s. de algemene directie van de VNG. 
De plaatsvervangend algemeen directeur gaat zich primair richten op de interne organisatie van de VNG. 
Jeroense is momenteel gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Alphen aan den Rijn en werkte 
daarvoor o.a. bij de gemeente Rotterdam en de gemeente Leiden in diverse leidinggevende functies.  

 

VNG JAARCONGRES EN ALV OP 13 EN 14 JUNI IN GOES 

Op 13 juni a.s. vindt in de Zeelandhallen in Goes het VNG jaarcongres plaats, gevolgd op 14 juni door de 
Algemene Leden Vergadering. 'Vakmanschap' is het thema van het Jaarcongres 2017. Welke 
eigenschappen worden van lokale bestuurders verwacht, nu en in de toekomst? In het 
openingsprogramma zullen de resultaten worden gepresenteerd van een VNG-enquête door I&O 
Research onder Nederlandse burgers én bestuurders naar hun 'ideale' bestuurders. Professor Paul 't Hart 
duidt de resultaten. Generaal bd. en voormalig commandant der strijdkrachten Peter van Uhm en 
Topvrouw van het Jaar Ingrid Thijssen vertellen wat vakmanschap voor hen persoonlijk betekent. 
Cultuurhistoricus Herman Pleij sluit op geheel eigen wijze af met een betoog over veranderingen in het 

bestuurlijk vakmanschap door de jaren heen. In het middagprogramma kan gekozen worden uit diverse deelcongressen of 
excursies. Op de agenda voor de ALV op 14 juni staan o.a. het VNG-Jaarverslag 2016, inclusief financieel jaarverslag en 
Collectieve activiteiten voor gemeenten gefinancierd vanuit het Gemeentefonds - verantwoording 2016, het contributievoorstel 
2018 en invulling gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Voor de volledige agenda en stukken:  vng.nl/agenda-alv-2017 . Voor 
informatie over het jaarcongres: VNG Jaarcongres 2017.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 

 

VNG COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFIERS BI JEEN OP 11 MEI  

Deze VNG commissie vergaderde op 11 mei met o.a. de volgende agendapunten: Presentatie “Gezamenlijke gemeentelijke 
uitvoering” , Presentatie “verantwoording door de raad”(methode Duisenberg) en Ontwikkelagenda lokale democratie en 
Meerjarig raadsledenprogramma. Frans Backhuijs (lid van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid)  
presenteerde de voorstellen voor Samen Organiseren en (bijbehorend) de inrichting van het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke 
Uitvoering. De commissieleden steunden het inhoudelijke verhaal ,maar er waren wel vragen over de betekenis van de plannen 
voor de individuele autonomie van gemeenten en de bevoegdheden en rol van de raad. De commissie liet weten dat zij een 
belangrijke rol kan spelen in het bereiken en de bewustwording van raadsleden en griffiers. Bij een groot deel van hen zal 
“Samen Organiseren” nog niet op het netvlies staan. Naast de methode Duisenberg (één van de manieren om invulling te geven 
aan verantwoording) is gesproken over de invoering van de 'bestuursverklaring' die straks vooraf gaat aan de 
accountantsverklaring. De commissie vraagt de VNG om gemeenteraden nader hierover te informeren en daarbij aandacht te 
besteden aan lopende pilots. Klik hier voor meer informatie.  
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN 

 

STUREN EN STROMEN/ OVERHEID IN EEN SAMENLEVING WAARIN IEDEREEN STUURT 

Maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers ontplooien initiatieven die publieke waarde 
genereren. Ze beïnvloeden elkaar en de overheid. Niet minder dan andersom. Iedereen stuurt 
iedereen. Het NSOB /PZH essay “Sturen en stromen” verkent taal en instrumentarium voor het 
vinden van een passende verhouding van de overheid tot die initiatieven in een context waarin 

iedereen stuurt. Bij deze initiatieven verhoudt de overheid zich tot stromen van maatschappelijke energie. Bijdragen aan 
initiatieven is voor de overheid dan een kwestie van het opwekken, geleiden, bestendigen en waar nodig ook afstoppen van 
stromen afhankelijk van de doelstellingen van de overheid. Aan deze denktank is bijgedragen door ZH provinciesecretaris Jan 
Herman de Baas. Klik hier voor meer informatie.  
 

PROEFTUINEN MAAK VERSCHIL 

De Drechtsteden is één van de regio’s waarin de afgelopen maanden als Proeftuinen de aanbevelingen 
zijn toegepast van het rapport “Maak verschil: krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven” dat  
werd opgesteld door de Studiegroep Openbaar Bestuur. Er is een online magazine verschenen met 
informatie over de voortgang van de Proeftuinen, de bevindingen, de resultaten en het vervolg. De zes 

https://vng.nl/agenda-alv-2017
https://vng.nl/vng-jaarcongres-2017-vakmanschap
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/lokale-democratie/nieuws/terugblik-vng-cie-raadsleden-griffiers-11-mei
http://www.nsob.nl/wp-content/uploads/2017/03/NSOB-17-02-Essay_PZH_SturenEnStromen_web-20170328.pdf
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proeftuinregio's hebben het volgende kabinet opgeroepen om samen werk te maken van economische structuurversterking. De 
Proeftuinen gaan voorlopig door met hun activiteiten. Lees meer: Het verschil maken: zes proeftuinregio’s versnellen regionale 
samenwerking.   
 

PROVINCIAAL BESTUUR 

 

ONDERZOEK TORDOIR ZH NETWERKEN/ANALYSE RUIMTELIJKE INTERACTIE TUSSEN GEMEENTEN EN KERNEN  

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft prof. Pieter Tordoir onderzoek gedaan naar het grondgebied 
van Zuid-Holland wat betreft intergemeentelijke samenhang/ analyse van ruimtelijke interactie tussen 
gemeenten en kernen. In het rapport is een samenvatting opgenomen. Enkele observaties: de provincie 
Zuid-Holland heeft een uitzonderlijk complexe netwerkstructuur. Er zijn drie hoofdzones te onderscheiden: 
het grootstedelijk gebied, een noordelijke zone van de Bollenstreek tot Gouda, en een zuidoostelijke zone 
van Krimpenerwaard tot en met Goeree-Overflakkee. De verschillen tussen, maar ook binnen deze zones zijn 
groot;  de regio’s Haaglanden en Rijnmond binnen het MRDH-gebied kennen relatief weinig connectiviteit. 

De hart op hart pendelstromen tussen de Haagse, Leidse en Amsterdamse agglomeratie zijn sterker dan verwacht, terwijl de 
stromen tussen de Haagse en Rotterdamse agglomeraties zwakker zijn dan verwacht. Er is een bovenmatige pendel van 
kenniswerkers op de as vanuit de Drechtsteden en Breda naar Rotterdam. De Duin- en Bollenstreek (behoudens Katwijk) en de 
Leidse regio komen naar voren als relatief sterk geïntegreerde gebieden in het Noorden. De (sub)regio’s rond Den Haag, Leiden, 
Delft en Alphen vormen een polycentrisch netwerk, met op het niveau van dit netwerk relatief weinig hiërarchie tussen centrum 
en periferie. De regio’s ten Zuiden en Oosten vallen op door hun sterke integratie en gemeenschapsvorming op een lager 
schaalniveau, waarbij vaak gemeentegrenzen worden doorsneden. Het gebied van Rotterdam en aangrenzende gemeenten kan 
worden gekenmerkt als een relatief monocentrisch netwerk met een duidelijke hiërarchie. Anders gezegd: er blijkt tussen de 
buurgemeenten van Rotterdam minder onderlinge connectiviteit te bestaan dan tussen elk van deze gemeenten en het centrum 
Rotterdam. Dit in sterke afwijking tot de regio Haaglanden. Lees meer: Rapport van prof Tordoir Zuid-Hollandse netwerken - 
analyse van ruimtelijke interacties tussen gemeenten en kernen.   
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN BIJEEN OP 17 MEI  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 17 mei met o.a. op de agenda: het rapport van prof. dr. P.P. Tordoir over Zuid-
Hollandse netwerken - analyse van ruimtelijke interactie tussen gemeenten en kernen(Noot: zie ook hierboven), jaarstukken 
2016, bestuurlijke verantwoording financieel toezicht 2016 en anoniem solliciteren. Klik hier voor meer informatie.  
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE DUURZAME ONTWIKKELING BIJEEN OP 17 MEI  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 17 mei met o.a. op de agenda: jaarstukken en voortgangsrapportage Groen,  
reglement PAL, consultatie voor aanwijzing Midden-Delfland als bijzonder provinciaal landschap, carbid schieten c.q. 
vuurwerkactiviteiten in natuurgebieden. Klik hier voor meer informatie.   
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE RUIMTE EN LEEFOMGEVING BIJEEN OP 10 MEI  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 10 mei met o.a. op de agenda: Jaarstukken 2016, financiële bijdrage voor 
Waste to Chemicals en chemie- en industriecluster in Zuid-Holland, stand van zaken voortgang Bedrijventerreinenbeleid en 
Rapportage 2016 en Actieprogramma 2017 Slim Ruimtegebruik.  Klik hier voor meer informatie.  
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE VERKEER EN MILIEU BIJEEN OP 10 MEI  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 10 mei met o.a. op de agenda: jaarstukken 2016, rapport Onderzoeksraad voor 
Veiligheid over lessen na Odfjell, programma van Eisen openbaar vervoer concessie Drechtsteden, Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden. Klik hier voor meer informatie.  
 

GEDEPUTEERDE VAN DER SANDE VOORGEDRAGEN ALS NIEUWE DIJKGRAAF RIJNLAND 

Gedeputeerde Rogier van der Sande is door de verenigde vergadering- van het hoogheemraadschap van Rijnland unaniem 
voorgedragen als nieuwe dijkgraaf. De aanbeveling wordt via GS van Zuid-Holland en Noord-Holland voorgelegd aan de minister 
van IenM, die Van der Sande kan voordragen voor benoeming bij Koninklijk Besluit. De benoeming geldt voor een periode van 6 
jaar, waarna de dijkgraaf kan worden herbenoemd. Klik hier voor meer informatie.   
 

FINANCIEN  

 

AFSCHAFFEN PRECARIOBELASTING  

https://www.proeftuinen-maakverschil-magazine.nl/magazine/proeftuinen-maak-verschil/cover/
https://www.proeftuinen-maakverschil-magazine.nl/magazine/proeftuinen-maak-verschil/cover/
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2017/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_17_mei_2017/Bespreekstukken/Rapport_van_prof_dr_P_P_Tordoir_over_Zuid_Hollandse_netwerken_analyse_van_ruimtelijke_interactie_tussen_gemeenten_en_kernen/Stuknr_590171252.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2017/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_17_mei_2017/Bespreekstukken/Rapport_van_prof_dr_P_P_Tordoir_over_Zuid_Hollandse_netwerken_analyse_van_ruimtelijke_interactie_tussen_gemeenten_en_kernen/Stuknr_590171252.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2017/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_17_mei_2017
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2017/Duurzame_Ontwikkeling_17_mei_2017
https://staten.zuid-holland.nl/Nieuws/Mei_2017/Commissie_Ruimte_en_Leefomgeving_spreekt_o_a_over_jaarstukken_Waste_to_Chemicals
https://staten.zuid-holland.nl/Nieuws/Mei_2017/Commissie_Verkeer_en_Milieu_ontvangt_petitie_Zwethzone
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@17212/rogier-sande/
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Gemeenten kunnen per 1 juli 2017 geen precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven 
gemeentegrond exploiteren. Dan treedt namelijk de wet in werking tot afschaffing van de precariobelasting op nutsnetwerken.  
De Eerste Kamer deed het wetsvoorstel op 21 maart als hamerstuk af. Het besluit tot inwerkingtreding van de wet is op 22 mei 
2017 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2017, 196). Gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief 
hadden voor nutsnetwerken, mogen uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken blijven heffen. Onder 
de overgangsregeling kan een gemeente maximaal het tarief in rekening brengen dat op 10 februari 2016 gold. Gemeenten die 
onder de overgangsregeling vallen, maar na 10 februari 2016 het tarief hebben verhoogd, moeten vanaf 1 juli 2017 hun tarief 
verlagen naar maximaal het tarief dat gold op 10 februari 2016. Lees meer: Publicatie inwerkingtreding van de wet per 1 juli 
(Stb. 2017, 196).  
 

SLOTWET GEMEENTEFONDS 2016 BEKEND 

Het financieel jaarverslag 2016 van het Rijk is naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee is ook de slotwet Gemeentefonds 2016 
door het kabinet vastgesteld en openbaar gemaakt. De algemene uitkering 2016 bedraagt totaal € 15.651,0 miljoen. Dit is € 6 
miljoen hoger dan de raming van de algemene uitkering 2016 uit het Gemeentefonds in de septembercirculaire van 2016. 
Lees meer: Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2016.  
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 

 

NIEUW MODEL ARCHIEFVERORDENING 2017 

Er is een nieuw model Archiefverordening 2017, een model Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer en een 
model Beheerregeling informatiebeheer. De modellen zijn opgesteld conform de uitgangspunten van de heersende 
wetgevingsleer en aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving. In een VNG ledenbrief wordt een toelichting gegeven en wordt 
ingegaan op de wijze van implementatie. Lees meer: Ledenbrief Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen.  
 

SAMEN ORGANISEREN 

Drie voorstellen over de invulling van de gezamenlijke uitvoering door gemeenten staan op de agenda van de Algemene 
Ledenvergadering van de VNG op 14 juni t.w.: Instellen College van Dienstverleningszaken, Instellen Fonds Gezamenlijke 
Gemeentelijke Uitvoering en Activiteiten 2018  gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Lees meer:  VNG-ledenbrief Invulling 
gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Klik hier voor meer informatie.  
 

JEUGD 

 

INKOOP EN BELEID JEUGDHULP ZUID-HOLLAND-ZUID (ZHZ)  

Bij het decentraliseren van de jeugdhulp is in 2014 door de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid een Serviceorganisatie opgericht. 
Doel is om door krachten te bundelen en sturing op de jeugdhulp mogelijk te maken. In een interview wordt ingegaan op de 
aanpak waarvoor men in ZHZ heeft gekozen en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken. Lees meer: Sturingsnotitie 
jeugdhulp ZHZ . Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG SUB-COMMISSIE JEUGD BIJEEN OP 18 MEI  

Deze sub-commissie vergaderde op 18 mei in Utrecht met o.a. op de agenda: mogelijke AMVB Jeugdwet regionale 
samenwerking en financiën Jeugd, stand van zaken bestuurlijk overleg. Noot: Twee Zuid-Hollandse leden (Mariette van Leeuwen 
en Frank Rozenberg) maken sinds kort geen deel meer uit van deze sub-commissie. Klik hier voor meer informatie.  
 

FINANCIERING LANDELI JKE INSTELLINGEN SOCIAAL DOMEIN V/A 2018 

De VNG bekostigde vanaf 2015 (via een uitname uit het Gemeentefonds) een tiental landelijke instellingen in het sociaal 
domein, die door de decentralisaties onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vielen. De VNG zou de bekostiging slechts 
tijdelijk doen, m.i.v. 2018 moet er een alternatief voor de financieringswijze komen. In een speciale VNG Ledenbrief is informatie 
te vinden over de stand van zaken van deze instelllingen/activiteiten. Lees meer: VNG Ledenbrief: Financiering landelijke 
voorzieningen sociaal domein 2018 e.v..   
 

VNG VRAAGT AANDACHT FINANCIËN SOCIAAL DOMEIN 

In aanloop naar het Kamerdebat op 31 mei heeft de VNG voor acties van het kabinet gepleit om te zorgen dat de transitie en 
transformatie van het sociaal domein niet in gevaar komen. De VNG vraagt minister Plasterk (BZK) om invulling van de 
randvoorwaarden, die nodig zijn om de transformatie in het sociaal domein te doen slagen: 1.Stel vanuit het Rijk voor de 
komende vier jaar een verlichtingsbudget beschikbaar waarop gemeenten met grote tekorten (onder voorwaarden) een beroep 
kunnen doen. Dit is nodig omdat het tempo waarin de financiële kortingen uit het huidige regeerakkoord worden doorgevoerd 

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170522/publicatie_inwerkingtreding/document3/f=/vkeeb7v5v3zk.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170522/publicatie_inwerkingtreding/document3/f=/vkeeb7v5v3zk.pdf
https://vng.nl/files/vng/20170523-slotwet-gemeentefonds-2016.docx
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/archieven/brieven/model-archiefverordening-2017-en-aanhangende-modellen
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/brieven/gezamenlijke-gemeentelijke-uitvoering
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/brieven/gezamenlijke-gemeentelijke-uitvoering
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/nieuws/invulling-gezamenlijke-gemeentelijke-uitvoering
https://praktijkvoorbeelden.vng.nl/userpages/Unthemed/DownloadDocument.aspx?id=7310
https://praktijkvoorbeelden.vng.nl/userpages/Unthemed/DownloadDocument.aspx?id=7310
https://vng.nl/zuid-holland-zuid-inkoop-en-beleid-werken-als-tandem
https://vng.nl/files/vng/20170518_agenda_subcommissie_jeugd_18_mei.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170518_ledenbrief_financiering-landelijke-voorzieningen-sociaal-domein-2018-ev.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170518_ledenbrief_financiering-landelijke-voorzieningen-sociaal-domein-2018-ev.pdf
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te hoog is. Het is niet voor alle gemeenten mogelijk de snelheid van deze budgettaire veranderingen bij te houden qua 
transformatie in uitvoering en beleid. 2.Sluit een akkoord over de volume-indexatie Wmo en Jeugd voor het jaar 2018. Het is 
niet meer dan normaal dat gemeenten het budget krijgen dat nodig is om cliënten in de Wmo en Jeugdhulp te kunnen 
bedienen. Anders moet bij gelijkblijvend budget en groeiende cliëntenaantallen de zorg per cliënt versoberen en dat kan niet de 
bedoeling zijn. Klik hier voor meer informatie.   
 

BEKOSTIGING JEUGD-GGZ PER 2018 

In 2017 kopen gemeenten jeugd-ggz in met de DBC-systematiek, maar vanaf 2018 mag dat niet meer. Dit is bij de overgang van 
de jeugd-ggz naar de Jeugdwet bestuurlijk afgesproken. Gemeenten en aanbieders moeten zich daarom dit jaar op deze 
overgang voorbereiden. De VNG heeft een handleiding opgesteld. Lees meer: Handreiking Bekostiging jeugd-ggz 
inspanningsgericht . In een interview met VNG adviseur Geert Schipaanboord worden o.a. tips gegeven voor het beëindigen van 
de DBC-systematiek: verplaats je in het perspectief van de aanbieder, neem bezorgdheid bij aanbieders weg, maak de nieuwe 
systematiek niet te ingewikkeld, neem ordelijk afscheid van de oude systematiek en zorg dat de kinderen die in zorg zijn er niets 
van merken. Klik hier voor meer informatie.  
 

ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT 

 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS ACHTERSTANDEN BELEID (GOAB) 

Op 16 mei heeft de VNG een brief verzonden aan Staatssecretaris Dekker (OCW) inzake voorgenomen bezuinigingen op het 
budget voor het onderwijsachterstandenbeleid. De huidige specifieke uitkering voor het GOAB eindigt per 1 januari 2018. De 
staatssecretaris vroeg de VNG om advies over de nieuwe CBS-indicator en de nieuwe bekostigingssystematiek. De VNG heeft 
aangegeven geen advies uit te zullen brengen voordat de korting van € 40 miljoen op het budget van gemeenten van tafel is. 
Lees meer: Onderwijsachterstandenbeleid 2018: VNG-brief aan stas Dekker.  
 

GEZONDHEID EN WELZIJN 

 

ONDERZOEK ROB EN RFV NAAR DECENTRALISATIES EN WERKING LOKALE DEMOCRATIE 

De adviesraden Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en Raad voor de financiële 
verhoudingen (Rfv)  hebben onderzoek gedaan naar de decentralisaties en de werking van 
de lokale democratie. De eerste waarnemingen van twintig gemeenten staan in het e-zine 
‘Gemeenten in 3D’. Ook een aantal gemeenten uit Zuid-Holland heeft aan dit onderzoek 
meegewerkt. De eerste waarnemingen van de adviesraden gaan vooral over: de opstelling 
van gemeenteraden, kennis en controle over het beleid, de afstand tussen burger en 

bestuur, zorgvrager en -verlener neemt af, de behoefte aan ruimte en tijd voor het ontwikkelen van de lokale verzorgingsstaat, 
nut en noodzaak van regionale samenwerking en afzonderlijke budgetten beperken integraal beleid en lokaal maatwerk.  Lees 
meer: Eerste waarnemingen in het e-zine: Gemeenten in 3-D (Rob, Rfv, mei 2017).   
 

RUIMTE EN WONEN 

 

VNG COMMISSIE RUIMTE EN WONEN BIJEEN OP 11 MEI  

Deze VNG commissie vergaderde op 11 mei met o.a. de volgende agendapunten: Themadeel - Wet kwaliteitsborging bouw. De 
inleiding op de wet licht toe dat in de bouwsector teveel fouten worden gemaakt en dat de consument daarvan de dupe wordt. 
De wet beoogt een systeem waarin de bouwsector zelf de kwaliteit garandeert. Nadere afspraken worden in een 
bestuursakkoord tussen Rijk en VNG gemaakt. Er is een implementatieplan in voorbereiding dat wordt vastgesteld in een 
Stuurgroep waarin ook de VNG en gemeenten zijn vertegenwoordigd. Klik hier voor meer informatie.  
 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 

 

VERKEERSHANDHAVING 

De VNG pleit voor meer bevoegdheden voor gemeenten om - náást de politie - lichte verkeersovertredingen op lokale wegen te 
kunnen handhaven. De VNG denkt daarbij o.a. aan te hard rijden in woon- en verblijfsgebieden en bij scholen, door rood licht 
rijden en zonder licht fietsen. De VNG vraagt bijzondere aandacht voor drie belangrijke onderwerpen: 1.een uitbreiding van de 
bevoegdheden van de gemeentelijke boa’s openbare ruimte ten aanzien van lichtere verkeersovertredingen, inclusief een 
regeling voor kosten en baten van boa’s in één hand, 2.een wettelijke bevoegdheid voor gemeenten om lichtere 
verkeersovertredingen door middel van een bestuurlijke boete af te doen en 3.een overheveling van een bedrag van € 300 

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/kamerdebat-vng-vraagt-aandacht-financien-sociaal-domein
http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/handreiking-bekostiging-jeugd-ggz-inspanningsgericht
http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/handreiking-bekostiging-jeugd-ggz-inspanningsgericht
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/interview-geert-schipaanboord-vng-inkoop-j-ggz-in-2018
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170516_brief-kabinet_onderwijsachterstandenbeleid-2018.pdf
http://robrfv.magzmaker.com/gemeenten_in_3d
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/bouwregelgeving/nieuws/vng-cie-ruimte-wonen-bespreekt-wet-kwaliteitsborging-bouw
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miljoen per jaar naar het Gemeentefonds voor de uitvoering van lokale verkeer- en vervoertaken, waaronder verkeersveiligheid.  
Klik hier voor meer informatie.  
 

SUB-COMMISSIE WATER BIJEEN OP 3 MEI  

Deze sub-commissie vergaderde op 3 mei met o.a. de volgende agendapunten: het komende VNG congres, WaterWindow, de 
Bouwagenda en Ruimtelijke adaptatie. Op het VNG congres is een sessie over toekomstbestendige wijken. Hoe geven 
gemeenten vorm aan hun dorpen en steden, rekening houdend met allerlei wensen en eisen? WaterWindow is een platform 
waar water- en klimaat-oplossingen gevonden kunnen worden. Alle oplossingen, producten en diensten zijn gekoppeld aan een 
praktijksituatie en voorzien van informatie m.b.t. betrokken partijen, leveranciers en opdrachtgevers. In het nieuwe Deltaplan 
ruimtelijke adaptatie staan zeven uitgangspunten centraal. Klik hier voor meer informatie.  
 

EUROPA 

 

SOCIALE PIJLER EUROPESE COMMISSIE  

De Europese Commissie presenteerde onlangs een discussienota over de sociale dimensie van 
Europa. De Pijler omvat 20 essentiële beginselen en rechten voor burgers, die moeten bijdragen tot 
eerlijke en goed werkende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. De pijler is bedoeld als een 
kompas voor een veranderingsproces naar betere werk- en leefomstandigheden in Europa. Het gaat 
hier in eerste instantie om de eurozone, maar is toepasbaar op alle EU-lidstaten die eraan willen 
meedoen. Klik hier voor meer informatie.  

 

VOORTGANG GLOBAL GOALS 

Op 29 mei vond een rondetafelgesprek plaats met de Kamerleden van de Commissie 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Besproken werden de belangrijkste 
conclusies van het nationale rapport over de voortgang van de implementatie van de Global 
Goals (Sustainable Development Goals - SDG) in Nederland. Het hoofdstuk over de decentrale 

overheden is geschreven door de VNG in afstemming met de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg. Dit 
hoofdstuk brengt op hoofdlijnen in kaart hoe de taken van de decentrale overheden in Nederland zich verhouden tot de Global 
Goals, welke inzet wordt gepleegd en wat er nodig is om verdere stappen te zetten. De inbreng bouwt voort op de VNG Agenda 
2017. Lees meer: Eerste Nederlandse SDG-rapportage - Nederland ontwikkelt duurzaam.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/mobiliteitsbeleid/nieuws/gemeenten-willen-meer-bevoegdheden-voor-verkeershandhaving
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/impressie-vng-commissie-water-mei-2017
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_en.htm
https://vng.nl/files/vng/20170530-sdg-rapportage.pdf

