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NIEUWS VZHG 

 

N IEUWE BESTUURSPERIO DE 2018 -2022   

De VZHG hoopt op een goede opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. en wenst alle 
deelnemende partijen en kandidaten veel succes. In een aantal gemeenten in Zuid-Holland vinden pas in 
november verkiezingen plaats i.v.m. herindeling. Wij hopen zittende- en nieuwe bestuurders te 
ontmoeten in de komende bestuursperiode en ontmoeten u  graag op 25 mei a.s. in Ouddorp, waar de 
VZHG en gastgemeente Goeree-Overflakkee een Zuid-Hollandse Bestuurdersdag organiseren. Een goed 
moment om kennis te maken, te netwerken en informatie te delen.  

 

ZUID-HOLLANDSE BESTUURDERSDAG 25 MEI 2018 IN OUDDORP 

Op vrijdag 25 mei a.s. vindt van 10.00-14.30 uur (inloop vanaf 09.30 uur ) een Zuid-
Hollandse Bestuurdersdag (inclusief ALV van de VZHG) plaats in strandtheater Houten 
Kaap in Ouddorp (gemeente Goeree-Overflakkee). Dit is een netwerkgelegenheid, 
ongeveer twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, voor zittende en nieuw 
gekozen raadsleden en wethouders en voor burgemeesters. Ook 
gemeentesecretarissen en griffiers zijn van harte welkom. Wij stellen u graag in de 
gelegenheid elkaar op een aantrekkelijke locatie (een 
eiland!) te ontmoeten en te informeren. Wat kunt u 

verwachten? Rond het centrale thema “Lokaal bestuur in de participatiesamenleving” krijgt u 
inspirerende voorbeelden aangereikt vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee. Inhoudelijke en 
aantrekkelijke excursies zullen die verder illustreren. Tijdens het deel ALV van de VZHG maakt u 
nader kennis met de vereniging en een aantal andere organisaties uit het netwerk. Ook de 
provincie Zuid-Holland zal zich hierbij presenteren. Tijdens een lunch-pensant zullen de 
deelnemers worden geïnspireerd over actuele opgaven voor de komende bestuursperiode. Afsluitend kan een informatiemarkt 
worden bezocht. Noteert u deze datum vast in de agenda’s  en vermeld deze bijeenkomst waar mogelijk in een inwerk- 
programma. Binnenkort worden de uitnodigingen voor deze bijeenkomst verzonden.  
 

NIEUWS  VNG  

 

STAN D VAN ZAKEN INTE RBESTUURLIJK PROGRAM MA (IBP) 

In het overhedenoverleg op 14 februari jl. heeft het VNG-bestuur met het kabinet overeenstemming bereikt over de 
uitgangspunten voor het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) en afspraken gemaakt over de omgang met de tekorten in het 
Sociaal Domein. Het IBP moet een nieuwe fase van interbestuurlijke samenwerking inluiden, gebaseerd op gezamenlijkheid, 
gelijkwaardigheid en wederkerigheid. De achterliggende gedachte is dat veel maatschappelijke opgaven zich niet op het 
werkterrein van één overheid bevinden en dat ze daarom ook niet door één overheid kunnen worden aangepakt. Tijdens de 
ontwikkeling van het IBP heeft het VNG-bestuur een aantal financiële uitgangspunten centraal gesteld. In de Algemene 
Ledenvergadering van de VNG op 27 juni a.s. zal het IBP en de nadere uitwerking worden geagendeerd. Lees meer:  
Stand van zaken Interbestuurlijk Programma .   
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https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180215_ledenbrief_stand-van-zaken-interbestuurlijk-programma.pdf
mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl
http://www.vzhg.nl/
https://twitter.com/vzhg.
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VN G EN ROB PRESENTEREN: 'N IEUWE POLITIEK , N IEUWE AKKOORDEN' 

In samenwerking met de VNG heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur een bundel samengesteld met de ervaringen van tien 
gemeenten bij het sluiten van een bestuursakkoord nieuwe stijl, waarbij burgers nauw betrokken zijn. Deze tien gemeenten, 
w.o. de Zuid-Hollandse gemeenten Kaag en Braassem, Leiden, Zwijndrecht en Alblasserdam vertellen hierin over hun ervaringen 
en geven tips voor gemeenten die na de komende verkiezingen ook met zo'n bestuursakkoord nieuwe stijl aan de slag willen.  
Lees meer: ROB: Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden .  
 

NIEUWS VNG COMMISSIES   

 

VNG COMMI SSIE BESTUUR EN VEILIGHEI D 

Op 22 februari vond een vergadering van deze commissie plaats met o.a. de volgende agendapunten: alternatief wetsvoorstel 
wijziging Wet Openbaarheid van Bestuur, Evaluatie Politiewet 2012 en profielschets commissie Bestuur en Veiligheid 2018-2022.  
 

VNG COMMISSIE DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 

De commissie Dienstverlening en Informatiebeleid kwam bij elkaar op 22 februari. Op de agenda stonden o.a. de plannen voor 
het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2019,  de relatie tussen technologie, digitalisering en lokaal bestuur, de  
Digitale stad en  de ‘proeftuin Digitale Democratie’. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE GEZONDHEID EN WELZIJ N 

Deze commissie vergaderde op 22 februari. Er werd aan het begin van de vergadering kort stilgestaan bij het de week daarvoor 
gesloten Interbestuurlijk Programma (IBP) met het Rijk en de andere overheden. Verder kwamen aan de orde: het verdeelmodel 
voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, de verdeling van thema's over de twee nieuwe VNG-commissies in het 
sociaal domein en het in het regeerakkoord aangekondigde 'abonnementstarief' voor de eigen bijdrage in de Wmo.  Klik hier 
voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 

Op 22 februari vond een gezamenlijk vergaderdeel plaats met de commissie Ruimte en Wonen. Op de agenda o.a. de volgende 
onderwerpen: Europees en nationaal landbouwbeleid, stand van zaken interbestuurlijk programma en samenstelling en 
taakverdeling nieuwe VNG-commissies.  
 

VNG COMMISSIE RUIMTE EN WONEN 

Op 22 februari vond een gezamenlijke vergaderdeel plaats met de commissie Milieu, energie en mobiliteit. Op de agenda o.a. de 
volgende onderwerpen: Europees en nationaal landbouwbeleid, stand van zaken Interbestuurlijk programma, samenstelling en 
taakverdeling nieuwe VNG-commissies, Transitiewet, voorbereiding bestuurlijk overleg Omgevingswet, VNG-inzet voor 
Woonagenda van BZK, VNG-reactie op landelijke samenwerkingstafel middenhuur en waarborgfonds Sociale Woningbouw.   
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN  

 

BEWUSTZIJN DIGITALE IN FORMATIEBEVEIL IGIN G 

Nieuwe technologieën brengen dreigingen mee, die van invloed kunnen zijn op het democratische proces en politieke 
besluitvorming. I.v.m. de a.s. gemeenteraadsverkiezingen hebben BZK en de VNG extra aandacht gevraagd voor de risico’s van 
ongewenste beïnvloeding en de informatiebeveiliging van politici/politieke partijen. Begin februari heeft het ministerie van BZK 
een brief verzonden naar burgemeesters en griffiers inzake digitale informatiebeveiliging. Bij de brief was een factsheet gevoegd 
met adviezen van de Informatie Beveiligingsdienst (IBD). Lees meer: Factsheet IBD: Bescherm uzelf en uw (politieke) organisatie 
tegen digitale dreigingen.  Door de IBD is voor het eerst een “Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten” 
uitgebracht.  De IBD heeft meldingen en incidenten geanalyseerd en komt tot een top vijf van belangrijkste (be)dreigingen voor 
de gemeentelijke informatievoorziening: 1.Mensen maken fouten,  2.Gemeenten zijn, net als alle organisaties, kwetsbaar, 
3.Dreigingen liggen ook (vlak) buiten de eigen organisatie, 4.De waan van de dag bepaalt de agenda. 5.We weten niet wat we 
niet weten.  Lees meer: Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Gemeenten 2018.   
 

ROL VAN DE RAAD BIJ  DE ACCOUN TANTSCON TRO LE 

De VNG heeft in 2017 een handleiding 'Versterking opdrachtgeverschap van de raad bij de accountantscontrole' opgesteld.  
Deze handleiding wordt opnieuw onder de aandacht gebracht met het oog op raadsleden die nieuw worden verkozen. De 
handleiding zou een plaats kunnen krijgen in het inwerkprogramma van nieuwe raadsleden. De handleiding is opgesteld door 
een werkgroep van raadsleden, accountants, gemeentelijke controllers en een griffier. Aan de basis liggen onder meer enquêtes 

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/nieuwe_politiek_nieuwe_akkoorden_definitief.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/nieuws/vng-cie-dienstverlening-informatiebeleid-februari
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/terugblik-vng-commissie-gezondheid-en-welzijn-februari
https://vng.nl/files/vng/201802_factsheet_ibd_bijlage_bij_brief_aan_gemeenten.pdf
https://vng.nl/files/vng/201802_factsheet_ibd_bijlage_bij_brief_aan_gemeenten.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/ibd-dreigingsbeeld-informatiebeveiliging-gemeenten-2018.pdf
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onder 1370 raadsleden, griffiers en accountants. Lees meer: Versterking opdrachtgeverschap van de raad bij de 
accountantscontrole.   
 

VN G COMMISS IE RAADSL EDEN EN GRIFF IERS   

Op de agenda van de commissievergadering op 22 februari stonden o.a. de volgende onderwerpen: ondermijning, lokale 
democratie, het Interbestuurlijk Programma, de raadsledenvergoeding en het Ronde Tafelgesprek van de Tweede Kamer op 8 
maart over de positie van raadsleden. Namens de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid was Jan Hamming te gast om met de 
commissie te spreken over de rol van de raad bij de aanpak van ondermijning. De commissie sprak  af om bij het VNG-bestuur de 
verhoging van de raadsledenvergoeding onder de aandacht te brengen en te bepleiten dat er vóór de gemeenteraads- 
verkiezingen op 21 maart duidelijkheid komt. Klik hier voor meer informatie.  
 

ZUID-HOLLANDSE BESTUURDERSDAG OP 25 MEI IN OUDDORP 

Zittende en nieuwe Zuid-Hollandse raadsleden zijn van harte welkom op de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag op 25 mei a.s. in 
Ouddorp. In dit Journaal leest u er (onder Nieuws VZHG) meer over. Wij hopen dat de griffiers u attent zullen maken op deze 
netwerkgelegenheid, die ongeveer twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvindt. Nadere gegevens over het 
programma en wijze van aanmelden volgen nog.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR  

 

HAN DREIKIN G VERSTERK IN G DEMOCRATIE IN  DO RPEN , WIJKEN EN BUURTEN IN ZUID -HOLLAND 

De provincie Zuid-Holland is voor de versterking van democratie in dorpen, wijken en buurten en 
biedt daarvoor een handreiking aan gemeenten. De handreiking is overhandigd aan de Zuid-
Hollandse Vereniging van Kleine Kernen, omdat zij volgens de provincie als kenniscentrum op het 
terrein van kernenbeleid en participatie een belangrijke rol spelen in de agendering. De handreiking 
kernendemocratie besteedt aandacht aan democratische ontwikkelingen, de mogelijkheid om 
bestuurscommissies in te stellen, praktijkvoorbeelden en algemene suggesties voor het betrekken 

van inwoners bij het kernenbeleid. Klik hier voor meer informatie.  
 

NIEUWS UIT DE REGIO’S   

 

HOLLAN D RIJNLAND - VRIJGEVESTIGDEN VEREN IGD 

Als vrijgevestigde zorgaanbieders in georganiseerd verband het gesprek voeren over contracten en kwaliteit, kan dit de 
samenwerking met gemeenten verbeteren. Hieraan wordt aandacht besteed in een VNG-praktijkvoorbeeld in de regio Holland 
Rijnland. Het voorbeeld is er één uit een reeks, bedoeld als inspiratie voor betere samenwerking tussen vrijgevestigde 
zorgaanbieders en gemeenten. Klik hier voor meer informatie.  
 

GROENE HART – BODEMDALIN G  

De Groene Hart-regio, het Rijk en de provincie Zuid-Holland gaan onderzoeken hoe ze de bodemdaling in het Groene Hart 
kunnen aanpakken. Daarvoor willen de partijen tot een regiodeal komen en daarin landelijke, regionale en lokale inspanningen 
bundelen. Dat is afgesproken tijdens een recent werkbezoek van minister Schouten, staatssecretaris Van Veldhoven, 
regiobestuurders en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. Het Groene Hart wil als proeftuin van Nederland fungeren voor de 
aanpak van bodemdaling. Klik hier voor meer informatie.  
 

REGIO ROTTERDAM DEN HAAG - EN ERGIESTRATEGIE 

Gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag, de waterschappen en de  provincie Zuid-Holland stellen samen een 
energiestrategie op voor de regio. Deze strategie wil bijdragen aan een betaalbare, betrouwbare,  schone en veilige 
energievoorziening voor iedereen in de regio in 2050. Gezamenlijk wordt nu onderzocht welke duurzaamheidsmaatregelen er 
op regionale schaal genomen kunnen worden als aanvulling op de lokale maatregelen om dit eindbeeld te realiseren.  
Klik hier voor meer informatie.  
 

MRDH - VERSTERKIN G MAAKIN DUSTRIE 

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat gaat het regionale programma voor de slimme maakindustrie SMITZH 
ondersteunen.  De staatssecretaris heeft samen met de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 
Innovation Quarter en acht regionale Smart Industry fieldlabs de samenwerking bekrachtigd en een bijdrage van 700.000 euro 
toegekend. De regio Zuid-Holland kent van oudsher veel maakindustrie. De scheepvaart, de tuinbouw en de luchtvaart 
profiteren daarvan. Klik hier voor meer informatie.  

https://vng.nl/files/vng/20170330-handleiding-accountantscontrole.pdf
https://vng.nl/files/vng/20170330-handleiding-accountantscontrole.pdf
https://vng.nl/nieuws/18-02-28/terugblik-vng-cie-raadsleden-en-griffiers-februari
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@20141/democratie-in-zh/
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/inkoop-kwaliteit-en-toezicht-wmo/nieuws/vrijgevestigden-verenigd-betere-samenwerking-met-gemeenten
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@20093/werkbezoek-gh/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@20066/energietransitie/
https://mrdh.nl/nieuws/rijk-en-regio-zuid-holland-zetten-versterking-maakindustrie
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DRECHTSTEDEN – ONDERZOEK SAMENWERKIN G  

In opdracht van de gemeente Dordrecht is door Berenschot onderzocht hoe de gemeente Dordrecht de samenwerking met de 
andere Drechtsteden, gemeenschappelijke raden en de regio Zuid-Holland Zuid ziet. In de komende maanden zullen de 
Drechtsteden bespreken hoe het verder gaat in de samenwerking.  Het rapport “Verstandig versterken” is het eindrapport van 
het onderzoek naar en advies over het regionaal arrangement rondom de gemeente Dordrecht. Lees meer: Hoofdrapport 
Verstandig Versterken . Klik hier voor meer informatie.  

 
 

DRECHTSTEDEN - N IEUWE ENERGIE 

Op 23 februari is de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050 
ondertekend.  Vertegenwoordigers van woningstichtingen, gemeentes, provincie, netbeheer, 
warmtebedrijf, onderwijs, bedrijfsleven én inwoners hebben hun handtekening gezet. Een van de 
belangrijkste doelstellingen is om alle gebouwen en woningen aardgasvrij te maken. De eerste 
stappen worden genomen met de uitrol van het warmtenet Drechtsteden. Nieuwbouw in de regio 

zal doorgaans niet meer op aardgas worden aangesloten, maar worden vervangen door alternatieven als warmtenet, 
geothermie of warmtepompen. Naast de overgang naar aardgasvrij, richt de energietransitie zich op duurzaam opwekken van 

energie en op het fors terugdringen van het energiegebruik.  Het volledige document kunt u hier downloaden.  
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN  

 

GEMEEN TERAADSVERKIEZ INGEN – WAARNEMINGSMISS IE  

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden (van de Raad van Europa) gaat op een waarnemingsmissie tijdens de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat daarbij om het democratisch gehalte van de verkiezingen. De Congres-delegatie zal van 19 
tot en met 21 maart aanwezig zijn. Het programma van de waarnemingsmissie wordt later bekend gemaakt. De laatste (en 
eerste) verkiezingswaarneming van Nederlandse verkiezingen vond plaats in 2014. Toen waren de aanbevelingen van de 
delegatie gericht op het verbeteren van telprocedures. De delegatie adviseerde een systeem te ontwikkelen voor elektronisch 
tellen en een mogelijk juridische leidraad voor het hertellen van de stemmen. Tevens werd voorgesteld om regels en procedures 
op te stellen die uitgaven en sponsoring van campagnefinanciering kunnen beperken. Klik hier voor meer informatie.  
 

G32 WORDT G40 

Het Stedennetwerk G32 gaat verder onder de naam Stedennetwerk G40. De afgelopen jaren was het aantal 
leden al gegroeid tot 38 grote steden. Per 1 januari 2018 zijn de gemeenten Assen en Hilversum 
aangesloten, waarmee het aantal op 40 is gekomen. De nieuwe naam G40 is onlangs onthuld tijdens de 
netwerkdag van de G40 in Schiedam. Het nieuwe webadres is: www.g40stedennetwerk.nl.  
 

DIENSTVERLENING EN I NFORMATIEBLEID 

 

ALGEMENE VERORDEN ING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

Op 25 mei a.s. zijn gemeenten wettelijk verplicht aan de nieuwe privacyregels van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Dit betekent dat op 25 mei gemeenten wettelijk verplicht zijn om ten minste aan zes 
AVG-maatregelen te voldoen. De VNG biedt een pakket ondersteuningsmaatregelen aan. Klik hier voor meer informatie. De 
werking van de AVG is overigens niet zonder gevolgen voor archivering, maar de impact daarvan is nog niet geheel duidelijk. De 
AVG en de Archiefwet hebben deels tegengestelde doelen, hetgeen kan leiden tot dilemma’s in de werkpraktijk. Zo zijn veel 
archieven gedigitaliseerd, maar on-line beschikbaarstelling is problematisch omdat deze (bijzondere) persoonsgegevens kunnen 
bevatten. E.e.a is onlangs besproken in de VNG adviescommissie Archieven. Klik hier voor meer informatie.  
 

DATAGEDREVEN STURING BIJ GEMEEN TEN 

In februari vorig jaar sprak de commissie Dienstverlening & Informatiebeleid (D&I) de wens uit om een nadere beschouwing uit 
te laten voeren naar datagedreven sturen als onderdeel van de Digitale Agenda 2020. Deze verkenning is nu uitgevoerd door 
Berenschot onder de titel ‘Datagedreven sturing bij gemeenten’. Belangrijkste conclusie is dat gemeenten er actief mee aan de 
slag moeten en vooral ook samen moeten optrekken om zoveel mogelijk van elkaar te leren. Gemeenten verschillen sterk in hoe 
ver zij al zijn met datagedreven sturing en binnen de organisaties die voorop lopen zijn er ook nog grote verschillen per 
organisatie-onderdeel. In geen van de gemeenten die meededen aan het onderzoek is datagedreven sturing al breed verankerd, 
stellen de onderzoekers. Lees meer: Rapport Datagedreven sturing bij gemeenten.  
 
 

https://cms.dordrecht.nl/Dordrecht/up/ZgpdhsvJE_Hoofdrapport_Verstandig_Versterken_gemeente_Dordrecht_LR.pdf
https://cms.dordrecht.nl/Dordrecht/up/ZgpdhsvJE_Hoofdrapport_Verstandig_Versterken_gemeente_Dordrecht_LR.pdf
https://cms.dordrecht.nl/inwoners/nieuws/drechtstedensamenwerking-onderzocht
https://www.drechtsteden.nl/dds/up/ZodsastJcE_Energiestrategie_definitief.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/europa/nieuws/waarneming-gemeenteraadsverkiezingen-door-de-raad-van-europa
https://www.g40stedennetwerk.nl/
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/privacy-avg/nieuws/2018-het-jaar-van-de-nieuwe-privacyregels-van-de-avg
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/archieven/nieuws/avg-op-agenda-adviescommissie-archieven-januari-2018
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/datagedreven_sturing_bij_gemeenten_lr.pdf
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COLLECTIEVE F INAN CIERIN G GEMEENTELIJKE K OSTEN GDI IN  2018 

Het VNG Bestuur heeft  besloten om in 2018 de kosten die bij gemeenten in rekening worden gebracht voor het gebruik van de 
GDI-diensten DigiD en MijnOverheid via een uitname uit het gemeentefonds collectief te dragen. De beheer- en 
exploitatiekosten van DigiD en MijnOverheid worden vanaf 1 januari  2018 doorbelast op basis van het profijtbeginsel. 
Gebruikers worden aangeslagen op basis van een ‘prijs maal hoeveelheid’ (p*q) tariefstructuur. In januari zijn de tarieven 
vastgesteld, deze zijn te vinden op de site van Logius. Klik hier voor meer informatie.  

 

GEZONDHEID EN WELZIJN 

 

N ATIONAAL PREVEN TIEA KKOORD 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de voortgang van een nationaal 
preventieakkoord. Gemeenten zijn één van de partners. Vorig jaar riepen vijftig maatschappelijke organisaties, waaronder de 
VNG, het kabinet op tot het sluiten van een dergelijk nationaal akkoord. Het kabinet wil vooral inzetten op de thema’s roken, 
overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Lees meer: Kamerbrief over voortgang Nationaal Preventieakkoord.   
 

JEUGD 

 

JEUGDBESCHERMIN G EN JEUGDSTRAFRECHT 

In een speciale VNG publicatie staan ideeën, adviezen en tips voor het opstellen van een eigen regionale werkagenda 
samenwerking met jeugdbescherming en jeugdstrafrecht. De 'overall' knelpunten die men 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? Lees meer: Inspiratiebundel voor het opstellen van uw Werkagenda 
Samenwerking met Jeugdbescherming en Jeugdstrafrecht .  
 

EERSTE EVALUATIE JEUGDWET  

In opdracht van de ministeries van VWS en JenV , begeleid door ZonMw, is een evaluatie uitgevoerd naar de 
jeugdwet. De evaluatie is gebaseerd op bestaand onderzoek en enquêtes onder gemeenten, zorgaanbieders en 
ouders. De uitvoering lag bij een samenwerkingsverband van zeven organisaties. De evaluatie schetst een 
aantal dilemma’s. Eén daarvan is de noodzakelijkheid van regionale inkoop enerzijds maar de beperking die dat 
kan geven voor lokaal domein overstijgend werken anderzijds. Een ander dilemma gaat over het werken met 
beschikkingen. De veranderingen, sinds de invoering van de wet, hebben vooral te maken met transitie. De 
gewenste transformatie, gericht op realisatie van de doelen van de wet, moet nog vorm krijgen. Dat is volgens 
de VNG een herkenbare conclusie. Lees meer: Rapport: Eerste evaluatie van de Jeugdwet.  Na deze evaluatie is 

nu de vraag aan de orde naar het vervolg. De ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid, en de VNG gaan de uitkomsten van 
de evaluatie bespreken in ‘ronde tafels’ met gemeenten, de jeugdsector en andere maatschappelijke organisaties. Klik hier voor 
meer informatie.  
 

MON ITOR JEUGDREGIO’S  

Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches hebben medio 2017 hun ambities voor het Zorglandschap jeugd 
geformuleerd rond drie actielijnen. De jeugdregio’s zijn in een monitor door de VNG bevraagd naar de voortgang op drie 
actielijnen: 1.versterken en verbeteren van de ketensamenwerking, 2.het leren van elkaar versnellen, en 3.passende hulp 
bieden, ook bij complexe zorgvragen. Daarnaast laat de monitor zien hoe regio’s zijn aangesloten op het Zorglandschap en hoe 
zij hun opdrachtgeverschap vormgeven. Lees meer: Uitkomsten van de monitor Jeugdregio’s: regio’s goed van start met 
ambities zorglandschap.  
 

EEN VOUDIGE TOEGAN G TOT JEUGDHULP EN  WMO - VOORBEELDEN IN ZUID -HOLLAND 

Met de decentralisaties in het sociaal domein kwam er meer uitvoeringsruimte voor gemeenten. Sommige gemeenten hebben 
hun toegangsproces al met minimale regeldruk georganiseerd. Anderen zijn nog op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor 
'onbureaucratisch werken' in het sociaal domein. De VNG verzamelde voorbeelden uit het hele land. Bij deze voorbeelden 
worden een aantal Zuid-Hollandse gemeenten genoemd: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Schiedam en Lansingerland.  
Klik hier voor meer informatie.  
 

MILIEU,  ENERGIE EN M OBIL ITEIT 

 

BN G DUURZAAMHEIDSFONDS 

https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/generieke-digitale-infrastructuur-gdi/nieuws/collectieve-financiering-gemeentelijke-kosten-gdi-in-2018
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/06/kamerbrief-over-voortgang-nationaal-preventieakkoord
https://vng.nl/files/vng/20180101_inspiratie_werkagenda_samenwerking_jb_en_jr.pdf
https://vng.nl/files/vng/20180101_inspiratie_werkagenda_samenwerking_jb_en_jr.pdf
https://vng.nl/files/vng/20180131_eerste_evaluatie_jeugdwet_webversie.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/evaluatie-jeugdwet-wat-gaan-we-met-de-uitkomsten-doen
https://vng.nl/files/vng/20180201_regios_goed_van_start_monitor.pdf
https://vng.nl/files/vng/20180201_regios_goed_van_start_monitor.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/eenvoudige-toegang-tot-jeugdhulp-en-wmo
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Verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen vanaf 1 februari bij het BNG Duurzaamheidsfonds een 
lening afsluiten vanaf € 100.000 voor projecten die een bijdrage leveren aan de 
duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Met de start van dit fonds wil de BNG Bank 
tegemoet komen aan de groeiende vraag naar eenvoudige financiering voor duurzame 
projecten. Het BNG Duurzaamheidsfonds faciliteert verduurzaming op zowel ecologisch gebied 

(zoals duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen) als sociaal cultureel gebied (zorg, wonen, onderwijs). 
Het fonds is aanvullend op de reguliere kredietverlening van BNG Bank en wordt ondersteund door de VNG. Het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is de fondsmanager. Klik hier voor meer informatie.   
 

ONDERWIJS,  CULTUUR EN SPORT 

 

CERTIF ICERIN GSKADER BIBLIOTHEKEN 

De VNG stemt in met het nieuwe Certificeringskader 2018 voor openbare bibliotheken en centra voor kunsten, muziekscholen 
en volksuniversiteitencentra. Na een audit krijgen voorzieningen die aan het kader voldoen een certificaat als bewijs dat de 
kwaliteit van de organisatie in orde is. De Vereniging Openbare Bibliotheken en Cultuurconnectie en andere 
bibliotheekorganisaties zijn al eerder akkoord gegaan met het nieuwe Certificeringskader. Lees meer: Certificeringkader 2018. 
 

RUIMTE EN WONEN 

 

AGILE AANPAK OMGEVINGSWET GEMEENTE KATWIJK 

De gemeente Katwijk voert de Omgevingswet in met de methode van agile werken. Een agile projectaanpak is een aanpak 
waarin behendigheid in de aanpak voorop staat. In vier deelprogramma's werken vakmensen en specialisten in korte sprints aan 
concrete resultaten. Katwijk werkt in vier deelprogramma's: omgevingsvisie, omgevingsplan, digitaal stelsel Omgevingswet en 
werkprocessen en organisatie. Meer informatie over deze  aanpak is te vinden bij VNG Praktijkvoorbeelden. Lees meer:  VNG 
Praktijkvoorbeeld 'Snel concrete resultaten met agile aanpak Katwijk'.  
 

KOMPAS IN VOERING OMGEVIN GSWET 

Het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG heeft een Kompas Omgevingswet uitgebracht. In dit 
Kompas worden denkstappen beschreven en keuzes bij de invoering van de Omgevingswet. Het kompas 
bestaat uit 6 stappen: kennis ontwikkelen van de Omgevingswet, 2.gemeentelijke ambitie bepalen, 
3.keuzes maken voor het uitwerken en toepassen van de Omgevingswet, 4.gemeentelijke veranderopgave 
en je verandertype bepalen, 5.invoeringsstrategie ontwikkelen en 6.operationele aanpak opzetten. Bij elke 

stap staan verwijzingen naar meer informatie en ondersteunend materiaal zoals dialoogmodellen, factsheets, checklists en 
praktijkvoorbeelden. Klik hier voor meer informatie.  
 

VEILIGHEID 

 

ENQUÊTE OVER AGRESSIE EN GEWELD TEGEN POLITIEKE AMBTSDRAGERS 

Vanaf februari werd een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. Volksvertegenwoordigers en 
bestuurders bij gemeenten, provincies en waterschappen zijn benaderd voor een persoonlijke enquête. Griffiers en 
secretarissen krijgen een vragenlijst over het beleid van hun organisatie. De meting van 2018 richt zich op de mate waarin 
politieke ambtsdragers in het decentraal bestuur te maken krijgen met agressief, intimiderend of gewelddadig gedrag door 
burgers. Tevens wordt bij griffiers en secretarissen van gemeenten, waterschappen en provincies geïnventariseerd wat hun 
organisaties doen om agressie door burgers te voorkomen en te bestrijden, en welke voorbeelden van succesvolle aanpak er in 
het land ontwikkeld zijn. Klik hier voor meer informatie.  

 

WERK EN INKOMEN 

 

GEMEEN TELIJKE SCHULDHULPVERLEN ING 

Een nieuwe quickscan wil gemeenteraden, cliëntenraden en anderen helpen om meer inzicht te 
krijgen in gemeentelijke schuldhulpverlening. Het instrument is gemaakt door 'Schouders eronder', 
een landelijk programma voor het verbeteren van schuldhulpverlening. De VNG is één van de 
programmapartners. De volgende onderwerpen komen aan bod: schuldpreventie en 
vroegsignalering, toegang tot schuldhulpverlening, aanmelding en uitval, beleid en onderdelen 

gemeentelijke schuldhulpverlening, nazorg, klantgerichtheid en klachtenprocedure en tenslotte samenwerking, sturing, 
evaluatie en transparantie. Lees meer: Quickscan gemeentelijke schuldhulpverlening.  

https://www.bngduurzaamheidsfonds.nl/
https://vng.nl/files/vng/201410_concept_verordening_sociaal_domein_kaag_en_braassem.pdfhttps%3A/20180208_certificeringskader_2018.def.pdf
http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/ruimte/omgevingswet/snel-concrete-resultaten-met-agile-aanpak-katwijk.aspx
http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/ruimte/omgevingswet/snel-concrete-resultaten-met-agile-aanpak-katwijk.aspx
https://vng.nl/omgevingswetkompas
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/rechtspositie-politieke-ambtsdragers/nieuws/enquete-over-agressie-en-geweld-tegen-politieke-ambtsdragers
https://www.schouderseronder.nl/themas/quickscan
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GEMEEN TEN - AANSPRAAK OP BUIG-VAN GN ET 

In 2016 hebben meer gemeenten hebben aanspraak gemaakt op de vangnetregeling voor het bijstandsbudget. Dit meldt de 
Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet in haar jaarverslag. Van de gemeenten maakt 60% aanspraak op de 
vangnetregeling voor het bijstandsbudget. Dat is 32% meer dan het jaar ervoor. Lees meer: Jaarverslag Toetsingscommissie 
Vangnet Participatiewet.  
 
 

https://www.toetsingscommissievp.nl/documenten/jaarverslagen/2018/02/20/jaarverslag-2017
https://www.toetsingscommissievp.nl/documenten/jaarverslagen/2018/02/20/jaarverslag-2017

