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NIEUWS VZHG 

 

BESTUURSVERGADERING OP 25 JAN UARI  

Op 25 januari vergaderde het VZHG bestuur in het VNG gebouw in Den Haag. Op de agenda stond o.a. het onderwerp 
“gebiedsgericht werken”. Bij dit agendapunten waren twee gasten aanwezig. Mevrouw Hestia Reukema, gebiedsdirecteur van 
de gemeente Rotterdam, gaf een presentatie over wijk- en gebiedsgericht werken in Rotterdam. Het ging daarbij over 
decentraal besturen, over de opzet en taken van gebiedscommissies in Rotterdam. Naar de gebiedscommissies is vanuit de 
Erasmus universiteit onderzoek gedaan, waarbij was gebleken dat inwoners te weinig invloed hadden. Daarop besloot de 
gemeenteraad dat een aantal zaken anders ingericht zouden moeten worden, waarbij experimenten mogelijk zouden worden. 
Zo werd ingezet op meer betrokkenheid van jeugdigen (stemrecht voor 16 en 17 jarigen), gekozen wijkraden en een geloot 
wijkcomité. Na afloop gaf provinciesecretaris Jan Herman de Baas een toelichting op het gebiedsgericht werken als 
sturingsfilosofie van de provincie. Overige bespreekpunten hadden betrekking op de opzet en het programma voor de komende 
Zuid-Hollandse Bestuurdersdag, de rol van de VZHG als provinciale afdeling van de VNG en een aantal verenigingszaken.  
 

                                 
 

ZUID-HOLLANDSE BESTUURDERSDAG 25 MEI 2018 IN OUDDORP 

De voorbereidingen voor de Zuid-Hollandse bestuurdersdag op 25 mei a.s. in Ouddorp (gemeente Goeree-Overflakkee) zijn in 
volle gang. Wij hopen op die dag veel (nieuwe) Zuid-Hollandse bestuurders in de gelegenheid te kunnen stellen elkaar op een 
aantrekkelijke locatie te ontmoeten met een interessant programma. Binnenkort volgt meer informatie.   
 

NIEUWS  VNG  

 

VN G AGEN DA 2018   

In de VNG Agenda 2018 wordt eerst de context van 2018 geschetst, gevolgd door vier overkoepelende thema’s : de veranderde 
positie van de VNG, ondersteuning van de uitvoering, interbestuurlijke samenwerking en regionalisering. Daarna wordt 
aangegeven op welke thema’s de VNG in 2018 het verschil wil maken. Naast de hoofdthema’s is er in de agenda ruimte gemaakt 
voor specifieke onderwerpen die in 2018 gaan spelen: klimaat en energie, bouwen, herstructurering en bereikbaarheid, 
versnelling transformatie sociaal domein, sterke lokale democratie en digitalisering. En dan zijn er in 2018 de gemeente- 
raadsverkiezingen. De VNG verwacht dat daar ook specifieke lokale en landelijke thema’s uit naar voren zullen komen. Lees 
meer: VNG Agenda 2018.  
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STATISTIEKEN LOKAAL BESTUUR  

In de 'Statistieken lokaal bestuur' is informatie te vinden over bijvoorbeeld het aantal burgemeesters, wethouders en raadsleden 
en hoe de diverse beleidsportefeuilles zijn verdeeld. Welke partij levert de meeste raadsleden in de grote steden? En hoe zien 
de cijfers eruit in vergelijking tot voorgaande jaren? De cijfers hebben betrekking op de periode 2002- januari 2017. De gegevens 
zijn afkomstig uit het ledenbestand van de VNG en bewerkt en geanalyseerd door BMC Onderzoek. Lees meer: Raadsleden, 
Burgemeesters , Wethouders en Portefeuilleverdeling wethouders en burgemeesters.    
 

NIEUWS VNG COMMISSIES   

 

VNG COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEI D 

Op 25 januari vond een kennismakingsgesprek plaats tussen de commissie en minister Ollongren (BZK). De voorzitter en plv.  
voorzitter van de commissie Raadsleden en Griffiers waren eveneens aanwezig. De minister herkende zich in de rollen die de 
commissie van het ministerie van BZK verwacht: commitment, concreetheid en coördinatie  (3C’s) richting andere 
departementen. De minister toonde zich bereid om samen met gemeenten te zoeken naar extra geld voor de vergoeding van 
raadsleden, vooral in kleine gemeenten waar de vergoeding gerings is. De minister gaf aan nauw samen te werken met de 
minister van Justitie en Veiligheid bij het tot stand brengen van de Ondermijningswet die in het regeerakkoord is aangekondigd. 
In het voorjaar komt zij met een wetsvoorstel met extra instrumentarium.  De commissie gaf mee dat bij de toekomstige 
aanstellingswijze van burgemeesters de inhoud van het lokaal bestuur en de rol van de burgemeester voorop zouden moeten 
staan. Eveneens aanwezig was Wim Kuijken om met de commissie te spreken over het Evaluatierapport Politiewet 2012 
“Doorontwikkelen en verbeteren”. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE FINANCIEN 

Deze commissie vergaderde op 25 januari met op de agenda o.a. het onderzoeksprogramma van het Centraal Plan Bureau,    
voorstellen voor verdeling Wsw-macrobudget, bestemming middelen armoede en schulden, VNG-norm scholenbouw, BTW-
actualiteiten, overdrachtsdocument voor de nieuwe commissie en  tarieven energiebedrijven na afschaffing precario op kabels 
en leidingen.  
 

VNG COMMISSIE DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 

Deze commissie vergaderde op 25 januari met o.a. de volgende bespreekpunten: project Open Raadsinformatie, Common 
Ground, Data-gedreven sturen - eindrapport Berenschot, proces vaststelling jaarplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 
(GGU) en  het tijdpad voor selectie en voorbereiding nieuwe VNG bestuur en commissies. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE EUROPA EN INTERNATIONAAL  

De VNG-commissie Europa en Internationaal vergaderde op 19 januari.  De Commissie bestaat uit drie delegaties: de 
internationale delegatie van de VNG, de delegatie naar het Congres van de Raad van Europa en de delegatie naar het Comité 
van de Regio’s (CvdR). De Commissie adviseerde positief om een pre-monitoring onderzoek uit te voeren; in 2019 zal de staat 
van de lokale en regionale democratie in Nederland worden geanalyseerd door het Congres van Lokale en Regionale Overheden 
van de Raad van Europa. Dit wordt gedaan op basis van het Europees Handvest inzake Lokale Autonomie. De Commissie heeft 
ook positief geadviseerd over een aantal VNG-documenten: klik hier voor meer informatie.     
 

VNG SUB-COMMISSIE JEUGD 

Deze sub-commissie vergaderde op 11 januari in Utrecht met o.a. de volgende agendapunten: het actieplan kwetsbare 
jongvolwassenen, het actieplan pleegzorg en het programma Zorglandschap 2018. De commissie was overall positief over het 
programma Zorglandschap. De urgentie ligt volgens de commissie bij de gemeenten zelf. Opdrachtgeverschap vormt hierin het 
sleutelwoord. Er zijn een aantal adviezen geformuleerd: klik hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT 

Deze commissie vergaderde op 25 januari in het stadskantoor te Utrecht. Gesproken is over de nieuwe VNG-commissies per 
medio 2018 en de consultatie vanuit het VNG-bestuur over twee nieuwe commissies sociaal domein, alsmede de procedure 
rond nieuwe VNG bestuur en commissies inclusief consultatie over expertiseteams. Er vond een presentatie met brainstorm 
plaats inzake leerplicht/schoolverzuim. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 

Deze commissie kwam op 25 januari bijeen in Borssele. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de kerncentrale en de 
COVRA, de plek waar het radioactieve afval van Nederland wordt opgeslagen. Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de 
uitbreiding van het statiegeld naar PET-flesjes en blikjes. De commissie is voorstander van de uitbreiding van het huidige 

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/persoonlijke_gegevens_raadsleden_2017.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/persoonlijke_gegevens_burgemeesters_2017.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/persoonlijke_gegevens_wethouders_2017.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/verdeling_van_beleidsportefeuilles_2017.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/terugblik-vng-commissie-bestuur-en-veiligheid-25-januari
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/nieuws/terugblik-vng-cie-dienstverlening-informatiebeleid-januari
https://vng.nl/onderwerpenindex/europa/nieuws/terugblik-commissie-europa-en-internationaal-januari-2018
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/terugblik-vergadering-vng-subcommissie-jeugd-11-januari
https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/nieuws/terugblik-vng-commissie-onderwijs-cultuur-en-sport-januari
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statiegeldsysteem. Een ander bespreekpunt was het  ‘nee, tenzij’-principe voor gasaansluiting bij nieuwbouwwoningen, dat  
breed omarmd is door de Kamer. Op 15 januari vond de bijeenkomst Transitieagenda’s Nederland circulair 2050 plaats, waar de 
vijf transitieagenda’s zijn gepresenteerd door de staatssecretaris. Wethouder Stephan Brandligt was hierbij namens de VNG 
aanwezig. In de eerstvolgende commissievergadering zal nader worden ingegaan op de inhoud van de transitieagenda's. Klik 
hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE WERK EN INKOMEN 

Deze commissie vergaderde in het IGLUU te Den Haag op 25 januari. Gesproken is o.a. over: het Interbestuurlijk Programma 
tussen Rijk, VNG, IPO en UvW, de loondispensatie en de aanpak van schulden. Op woensdag 14 februari wordt het thema 
loondispensatie in een breder kader besproken met staatssecretaris Van Ark (SZW). Klik hier voor meer informatie.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN  

 

RAADSLEDEN CON GRES  20 JAN UARI IN  DEN BOSCH  

Op zaterdag 20 januari vond in Congrescentrum 1931 in Den Bosch het Raadsledencongres plaats. Thema van het congres was  
‘Klaar voor 4 jaar!’ en stond geheel in het teken van de nieuwe raadsperiode. Er kon worden deelgenomen aan deelsessies, 
workshops en inspiratiesessies over de rol en positie van de raad, de instrumenten van de raad en hoe het eigen talent kan 
worden ingezet om een rol van betekenis te kunnen vervullen in de nieuwe raadsperiode. Klik hier voor een uitgebreide 
terugblik.  
 

BASISOPLEIDIN GSPROGRAMMA VOOR RAADSLEDEN 

Het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden heeft in opdracht van Raadslid.Nu, de Vereniging van Griffiers, 
de VNG en het ministerie van BZK een basisopleidingsprogramma voor raadsleden opgesteld. Het ‘Basisopleidingsprogramma 
voor raadsleden’ werd gepresenteerd tijdens het raadsledencongres op 20 januari (zie hierboven). Een survey werd uitgezet die 
door 653 raadsleden is beantwoord. De input en de daar uit voortkomende inzichten zijn meegenomen bij de ontwikkeling van 
het basisopleidingsprogramma.  Lees meer: Basisopleidingsprogramma voor raadsleden.  
 

ON DERSTEUN ING GRIFF IERS BIJ IN VOERIN G OMGEVIN GSWET 

De Vereniging van Griffiers (VvG) heeft een enquête uitgevoerd naar de betrokkenheid van griffiers bij de invoering van de 
Omgevingswet. De enquête is in december 2017 uitgevoerd in samenwerking met het Programma Invoering Omgevingswet van 
de VNG. Uit de enquête blijkt dat de betrokkenheid van griffiers zeer divers is. Voor gemeenteraden betekent de Omgevingswet 
veranderingen in bevoegdheden, rol en werkwijze. De griffier kan helpen om daar invulling aan te geven. Klik hier voor meer 
informatie.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR 

 

TWEEDE TUSSEN RAPPORT AGE SL IMMER EN STERKER BESTUUR IN ZUID -HOLLAND  

In december 2017 heeft GS van Zuid-Holland  de tweede tussenrapportage “Slimmer en Sterker 
bestuur in Zuid-Holland” aan PS aangeboden. Deze rapportage bevat een terugblik op het 
afgelopen jaar en een vooruitblik op 2018. In deze rapportage wordt ingegaan op de 
uitgangspunten van de notitie “Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland”. In deze tweede 
rapportage staan de uitgangspunten en onderzoekslijnen en hoofdstuk vier betreft een 
voortgangsrapportage per gebied. Lees meer: Tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur in 
Zuid-Holland 2017.  

 

ESSAY BESTUURLIJKE SAMENWERKIN G IN  METROPOOLREGIO  

GS van Zuid-Holland hebben de hoogleraren Prof. dr. ing. G.R. Teisman (Erasmus Universiteit Rotterdam, Bestuurskunde) en 
Prof.dr. W.J.M. Voermans (Rijksuniversiteit Leiden, Staats- en Bestuursrecht) verzocht te reflecteren op (“metropool”)regionale 
samenwerking. Welke verschillende verschijningsvormen zien zij en hoe vallen deze verschillende vormen te duiden en  
te begrijpen? Hoe kunnen provincies en gemeenten omgaan met het waargenomen toenemend belang van de regio als 
bestuurlijke handelingsruimte? In het essay staat de volgende vraag centraal: wat is regiovorming – begrepen 
bovengemeentelijke samenwerking met (gewenst) bestuurlijk partnerschap – en wat kan of moet het openbaar bestuur ermee. 
Er is naar antwoorden gezocht in zes samenhangende stappen. Lees meer: Essay Bestuurlijke samenwerking in metropoolregio.   

 

 
 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/afval/nieuws/terugblik-cie-milieu-energie-en-mobiliteit-januari-2018
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/nieuws/terugblik-vng-commissie-werk-inkomen-januari
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie/nieuws/raadsledencongres-20-januari-verslag-presentaties-fotos
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/opleidingsprogramma_website.pdf
https://www.griffiers.nl/home/nieuws/356/griffier-zoekt-rol-ondersteuning-omgevingswet
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2018/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_24_januari_2018/Bespreekstukken/Tussenrapportage_Slimmer_en_Sterker_Bestuur_in_Zuid_Holland_2017/Stuknr_633251951.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2018/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_24_januari_2018/Bespreekstukken/Tussenrapportage_Slimmer_en_Sterker_Bestuur_in_Zuid_Holland_2017/Stuknr_633251951.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2018/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_24_januari_2018/Bespreekstukken/Tussenrapportage_Slimmer_en_Sterker_Bestuur_in_Zuid_Holland_2017/Stuknr_633257090.org
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ON DERZOEK BERENSCHOT KAN SEN  EN  RIS ICO’S  A MBTELIJKE FUSIES  

In opdracht van de provincies Zuid-Holland en Gelderland heeft bureau Berenschot onderzocht in 
hoeverre ambtelijke fusies een bijdrage leveren aan het versterken van het lokale bestuur en wat 
de rol van provincies zouden kunnen zijn. In het onderzoek zijn de ambtelijke fusies van BAR 
(Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en Duivenvoorde (Voorschoten en Wassenaar) 
meegenomen. In het rapport wordt o.a. gesteld dat de werking van een ambtelijke fusie zou 
kunnen verbeteren, door krachtiger in te zetten op harmonisatie, standaardisatie en 
synchronisatie, en het benutten van de beleidskracht voor het gehele gebied van de 
samenwerkende gemeenten. De provincie wil  de resultaten van dit onderzoek gebruiken bij 

gesprekken met gemeenten in Zuid-Holland waar gewerkt wordt aan een ambtelijke fusie, dan wel plannen zijn om dit te gaan 
doen. Klik hier voor meer informatie.  
 

NIEUWS UIT DE REGIO’S   

 

DRECHTSTEDEN / TOETREDIN G GEMEENTE HARDINXVELD -GIESSENDAM  

Per 1 januari 2018 maakt de gemeente Hardinxveld-Giessendam deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 
(GRD) en het Drechtstedennetwerk. Binnen de Drechtsteden werken nu zeven gemeenten samen: Alblasserdam, Dordrecht, 
Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Klik hier voor meer informatie.   
 

MIDDEN HOLLAN D / TRANSFORMATIE BESCHE RMD WON EN 

In een VNG praktijkvoorbeeld is informatie beschikbaar  hoe ver zorgorganisaties en gemeenten in Midden Holland zijn met de 
transformatie beschermd wonen. De kern van de aanpak is dat cliënten met een psychische en sociale kwetsbaarheid wonen in 
de wijk, zorg en begeleiding 24 uur beschikbaar zijn en cliënten ergens terecht kunnen als het plotseling slechter gaat. Cliënten 
zijn vanaf de eerste stap betrokken geweest bij het opzetten van de aanpak. Lees meer: Regio Midden Holland is al ver met 
transformatie beschermd wonen.   
 

GOEREE-OVERFLAKKEE / VILLAGE DEAL 

De Zuid-Hollandse gemeente Goeree Overflakkee behoort  tot één van de elf kleinere gemeenten waar het college  en de 
gemeenteraad een Village Deal heeft gesloten. Daarmee werd ingezet op ondersteuningsarrangementen in het sociaal domein, 
die directer aansluiten bij de oplossingen die bewoners zelf aandragen. Denk daarbij aan: het beter combineren van beschut 
werken en dagbesteding i.p.v. verschillende arrangementen met concurrerende financiering en partijen, het bieden van 
doorlopende ondersteuning aan kwetsbare jongeren (ook richting volwassenheid) en anders omgaan met schulden door een 
alternatieve aanpak van bewindsvoering in combinatie met ondersteuning. De Village Deal van Goeree-Overflakkee gaat over de 
ontschotting van de ketenzorg dementie. Lees meer: 'In gezonde staat van onrust en reuring' . Klik hier voor meer informatie.  
 

V IJF BIJVRIENDELIJKE GEMEENTEN   

De gemeenten Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn, Leiderdorp, Zoetermeer en Leiden hebben als eerste gemeenten in 
Nederland de eretitel “bijvriendelijke gemeente” gekregen. Wetenschappers, bedrijven, terreinbeheerders, agrariërs en burgers 
werken binnen deze gemeenten mee aan het bijenlandschap. Natuur, land- en tuinbouw zijn afhankelijk van bijen en andere 
bestuivers, maar wereldwijd, en ook in Zuid-Holland, gaan bijen en bestuivers in aantallen achteruit. In de Groene Cirkel 
Bijenlandschap werkt de provincie Zuid-Holland met deze  gemeenten samen. Klik hier voor meer informatie.  
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN  

 

AAN TAL GEMEENTEN PER 2018 

Per 1 januari 2018 telt Nederland 380 gemeenten, dat zijn er 8 minder dan vorig jaar t.g.v. herindelingen in de provincies 
Gelderland, Groningen en Friesland. Per 1 januari 2018 zijn er 60 gemeenten in Zuid-Holland. Dit aantal is ten opzichte van 2017 
niet gewijzigd. Wijzigingen zijn te verwachten per 1 januari 2019, waarbij het aantal gemeenten in Zuid-Holland wijzigt in 53 of 
52 gemeenten, afhankelijk of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (herindeling van de gemeenten Leerdam, Zederik en 
Vianen) deel gaat uitmaken van de provincie Zuid-Holland of van de provincie Utrecht. Er zijn op dit moment in Zuid-Holland 11 
gemeenten die een herindelingsproces doorlopen. Het betreft naast de gemeenten Leerdam en Zederik de volgende 
gemeenten: Noordwijk en Noordwijkerhout, Giessenlanden en Molenwaard, en de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, 
Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.  
 
 
 
 

https://www.zuid-holland.nl/@19909/ambtelijke-fusies/
https://www.drechtsteden.nl/home
https://vng.nl/files/vng/20180117praktijkvoorbeeldbeschermdwonen_regio-midden-holland_20180115.pdf
https://vng.nl/files/vng/20180117praktijkvoorbeeldbeschermdwonen_regio-midden-holland_20180115.pdf
https://vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2016/interview2_0.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/vernieuwing-preventie-en-inclusie-via-de-wmo/nieuws/in-gezonde-staat-van-onrust-en-reuring
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@19852/bijvriendelijk/


 

 

5 

DIENSTVERLENING EN I NFORMATIEB ELEID 

 

DIGITALE AGEN DA 2020   

Maatschappelijke opgaven zijn het uitgangspunt voor gemeenten en daarmee ook voor de Digitale Agenda 2020. De rapportage 
‘Gemeenten op weg naar 2020’ geeft een tussenstand hoe ver gemeenten zijn in de uitvoering van de Digitale Agenda 2020. De 
resultaten zijn onderverdeeld in drie categorieën: verkenningen, instrumenten en producten. De roadmap toont welke 
wettelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op gemeenten afkomen. De uitgelichte resultaten in deze 
tussenstand zijn gekoppeld aan de drie ambities van de Digitale Agenda 2020: open en transparant in de participatie- 
samenleving, werken als één efficiënte overheid, massaal digitaal en maatwerk lokaal. Lees meer: Rapportage ‘Gemeenten op 
weg naar 2020: tussenstand’.  
 

ALGEMENE VERORDEN ING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

In de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) die in december jl. is aangeboden aan de Tweede 
Kamer, staat welke nationale regels nodig zijn voor de uitvoering van de AVG. De AVG zal op 25 mei 2018 de Wet bescherming 
persoonsgegevens vervangen en biedt het kader voor het werken met persoonsgegevens in heel Europa. De UAVG voorziet in 
nationale regels. Klik hier om te lezen welke onderwerpen uit de Ontwerp-Uitvoeringswet AVG van belang zijn voor gemeenten.  
Lees meer: Wetsvoorstel UAVG (website Rijksoverheid),  Memorie van Toelichting UAVG (website Rijksoverheid).   
 

VN G IN VEN TARISATIE C YBERVEIL IGHEID 

De VNG heeft  in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)  een 
praktisch overzicht gemaakt over de reikwijdte van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, 
aangevuld met voorbeelden van veiligheid(sproblemen) met een digitaal component. Dit overzicht kan  
gemeenten helpen om bewust te worden van de impact die de cyberwereld kan hebben binnen de 
gemeente. Lees meer: Inventarisatie Cyberveiligheid.  

 

GEZONDHEID EN WELZIJN 

 

HAN DREIKIN G PERSOONS GEBONDEN BUDGET WON EN 

De VNG heeft de “Handreiking pgb beschermd wonen” gemaakt om gemeenten te ondersteunen. Daarin 
wordt ingegaan op vragen zoals: welke vormen van ondersteuning kunnen met een pgb worden ingekocht en 
hoe is misbruik te voorkomen. Deze handreiking bestaat uit een beschrijving van hetgeen de wet zegt over 
pgb en beschermd wonen, hoe het pgb beschermd wonen nu wordt uitgevoerd, overgangsrecht versus 
nieuw beleid van centrumgemeenten, de omvang van het pgb beschermd wonen en wat aandachtspunten 
zijn bij de uitvoering. Om overlap met aanpalende onderwerpen zoals beschermd wonen, pgb in algemene 

zin en toezicht en handhaving zoveel mogelijk te voorkomen, staan in de tekst regelmatig verwijzingen en links naar informatie 
elders. Lees meer: VNG Handreiking pgb beschermd wonen.  
 

JEUGD 

 

WERKAGEN DA:  GEMEEN TEN , JEUGDBESCHERMIN G EN JEUGDSTRAFRECHT 

In een apart VNG publicatie staan ideeën, adviezen en tips voor het opstellen van een eigen regionale 
werkagenda, samenwerking met Jeugdbescherming en Jeugdstrafrecht. De ideeën, adviezen en tips 
kwamen voort uit de informatieve werkcolleges die het VNG ondersteuningsteam in het hele land 
verzorgde voor gemeentelijk beleidsmedewerkers en bestuurders. De 'overall' knelpunten die iedereen in 
de samenwerking met justitiepartners wil oplossen zijn: hoe bereik je goede gegevensuitwisseling, één 
taal spreken in de veiligheids- en zorgketen, en hoe zorg je voor een sluitende aanpak én maatwerk. De 
knelpunten, adviezen en actiepunten waar alle jeugdregio's mee te maken hebben, worden stapsgewijs 
(per fase) behandeld. Klik hier voor meer informatie.  

 

WETSWIJZIGIN GEN  

Per 1 januari 2018 is de afbakening van de functie persoonlijke verzorging voor jeugdigen gewijzigd. Het is belangrijk dat 
gemeenten goed op de hoogte zijn van de impact van deze wetswijziging. Lees meer: Wetswijziging in afbakening persoonlijke 
verzorging voor jeugdigen (VNG, lbr 17/050, september 2017). Klik hier voor meer informatie. Per 1 januari 2018 is ook de  Wet 
harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking getreden. In een uitgebreide VNG ledenbrief wordt aangegeven 
wat deze wetswijziging voor gemeenten betekent. Klik hier voor meer informatie.   
 

https://www.da2020.nl/sites/default/files/2017-12/Tussenstand%20DA2020%20-%20DEF%2024%20november%202017.pdf
https://www.da2020.nl/sites/default/files/2017-12/Tussenstand%20DA2020%20-%20DEF%2024%20november%202017.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/privacy-gemeentelijke-organisatie/nieuws/uitvoeringswet-avg-is-aangeboden-aan-de-tweede-kamer
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/13/wetsvoorstel-uitvoeringswet-algemene-verordening-gegevensbescherming
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/13/memorie-van-toelichting-uitvoeringswet-algemene-verordening-gegevensbescherming
https://vng.nl/files/vng/inventarisatie-cyberveiligheid_20171130.pdf
https://vng.nl/files/vng/pgb-beschermd-wonen_20171129.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdbescherming-en-jeugdreclassering/nieuws/werkagenda-gemeenten-jeugdbescherming-en-jeugdstrafrecht
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170911_ledenbrief_wetswijziging-in-afbakening-persoonlijke-verzorging-voor-jeugdigen.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170911_ledenbrief_wetswijziging-in-afbakening-persoonlijke-verzorging-voor-jeugdigen.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/afbakening-persoonlijke-verzorging-van-jeugd-is-veranderd
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/kinderopvang/nieuws/wet-harmonisatie-kinderopvang-peuterspeelzaalwerk-van-kracht
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MILIEU,  ENERGIE EN M OBIL ITEIT 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN  EN  BEVOEGDHEDEN  GEMEEN TEN  OP BODEM EN  ONDERGROND 

Met de invoering van de Omgevingswet, de Rijksstructuurvisie Ondergrond en het adviesrecht van gemeenten in de 
Mijnbouwwet vindt een aantal veranderingen plaats in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die gemeenten op het 
beleidsterrein bodem en ondergrond hebben. Deze veranderingen hebben in veel gevallen financiële en juridische gevolgen 
voor gemeenten en bieden, mits goed geborgd, ook kansen voor lokale en regionale ambities. De VNG informeert gemeenten  
in een ledenbrief over deze veranderingen, omdat in veel provincies al een begin is gemaakt met de voorbereiding van 
overdracht van dossiers aan gemeenten, die nu geen bevoegd gezag voor de Wet Bodembescherming zijn. Lees meer: 
Ledenbrief Bodem en Ondergrond.  
 

RUIMTE EN WONEN 

 

AGENDA MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 2018 

Het met vastgoed faciliteren van een duurzame samenleving. Dat is de kern van de Agenda Maatschappelijk 
Vastgoed 2018, de samenwerkingsagenda van gemeenten, scholen en andere organisaties rond publiek 
gefinancierd vastgoed, zoals buurthuizen, scholen en bibliotheken. De agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018 
is de samenwerkingsagenda van het werkveld en heeft tot doel beter en slimmer om te gaan met vastgoed 
voor onderwijs, opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. De rode draad daarbij is het faciliteren van een 
duurzame samenleving door goed aan te sluiten bij de sociaal/economische ontwikkelingen, scherper aan de 
wind te zeilen en kansen voor transitie en transformatie te benutten. Klik hier voor meer informatie.   

 

WERK EN INKOMEN 

 

RAPPORT N ATION ALE OMBUDSMAN OVER TOEGAN G SCHULDHULP 

In het rapport “Een open deur” deed de Nationale ombudsman een verkenning naar de toegang tot gemeentelijke 
schuldhulpverlening. Het gaat om een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling.  
De Nationale ombudsman doet gemeenten een aantal aanbevelingen en roept gemeenteraden op zich hierover te laten 
informeren door hun colleges: vraag hoe de toegang tot schuldhulpverlening is geregeld, welke drempels er zijn, en wat daarin 
kan worden verbeterd. Gemeenteraadsleden kunnen hiervoor ook gebruik maken van een quickscan vanuit het 
ondersteuningsprogramma “Schouders eronder”. Lees meer: Verkenning Nationale Ombudsman: Een open deur?  
Klik hier voor meer informatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/bodem-en-ondergrond/brieven/bodem-en-ondergrond
http://bouwstenenvoorsociaal.nl/Agenda%20Maatschappelijk%20Vastgoed
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Een%20open%20deur.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/vng-reactie-op-rapport-ombudsman-over-toegang-schuldhulp

