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NIEUWS VZHG
NIEUWE BESTUURSPERIO DE
Het VZHG bestuur wenst alle betrokken partijen succes bij het formeren van nieuwe coalities in de Zuid-Hollandse gemeenten.
De gemeenteraadsverkiezingen hebben ook gevolgen voor het VZHG bestuur. Van een aantal wethouders moeten wij afscheid
gaan nemen. We danken deze bestuurders voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging. Wij buigen ons op korte termijn
over de ontstane vacatures. Wij wensen de op 29 maart geïnstalleerde raadsleden veel succes. Binnenkort ontvangen de
raadsleden (via de griffiers) een speciaal VZHG Journaal waarin wij ons in het bijzonder aan de raadsleden zullen voorstellen.
Ook maken we attent op de vacature voor een raadslid in het VZHG bestuur.
ZUID-HOLLANDSE BESTUURDER SDAG OP 25 MEI A.S. IN OUDDORP
Op 12 maart is door het VNG Congresbureau de Vooraankondiging verzonden voor de Zuid-Hollandse
Bestuurdersdag op vrijdag 25 mei a.s. van 10.00 – 14.30 uur in strandtheater Houten Kaap in
Ouddorp. Binnenkort worden de uitnodigingen verzonden en het definitieve programma. Doelgroep
zijn de colleges en raden van de Zuid-Hollandse gemeenten, de gemeentesecretarissen en de griffiers,
plus een aantal genodigden. Inmiddels is bekend dat, tijdens een podiumgesprek in de ochtend en de
pitches tijdens de lunch-pensant, vertegenwoordigers van een aantal organisaties aanwezig zullen
zijn. Het betreft de VNG, de Provincie Zuid-Holland, de Wethoudersvereniging en de Vereniging voor
raadsleden. Wij zijn verheugd dat zij een bijdrage aan deze bijeenkomst willen leveren. De deelnemers zullen ook worden
toegesproken door Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en door Jeanette Baljeu, gedeputeerde van ZuidHolland. Nadere gegevens volgen in het volgende Journaal.

NIEUWS VNG
INTEGRITEITSTOETS WE THOUDERS
De VNG heeft een “Handreiking integriteitstoetsing wethouders” gemaakt. Deze handreiking gaat over de mogelijkheden
onderzoek te verrichten naar antecedenten en integriteitsaspecten m.b.t. het benoemen van wethouders. In de handreiking
staan de mogelijke voorzieningen om een integriteitstoets en/of risicoanalyse uit te voeren. Tevens wordt ingegaan op de rol
van de burgemeester bij het proces van collegevorming en bij de integriteitstoets of risicoanalyse van kandidaat-wethouders.
Vanuit het ministerie van BZK is er op aangedrongen om, gezien het gewicht van de functie van politiek bestuurder, afspraken te
maken over het overleggen van een VOG (verklaring omtrent het gedrag) en dit vast te leggen in het RvO (Reglement van Orde)
voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. De minister heeft aangekondigd op dit punt met aanvullende
wetgeving te komen. Klik hier voor meer informatie. Lees meer: Integriteitstoets en/of risico-analyse integriteit voor kandidaatwethouders. en Brief BZK inzake screening wethouders.
VNG JAARCONGRES THEMA “OVER GRENZEN”
Op 26 en 27 juni a.s. vindt het VNG jaarcongres plaats in Maastricht. Thema van het congres is “Over grenzen”. Steeds meer
wordt van lokale bestuurders verwacht dat ze grensoverschrijdend samenwerken om kansen te pakken en complexe
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uitdagingen aan te gaan. Denk hierbij aan opgaven op het gebied van klimaatverandering, woningbouw,
economische ontwikkeling, transformatie sociaal domein, mobiliteiten veiligheid, allen vraagstukken die
niet stoppen bij de gemeentegrens. Het betreft uitdagingen die om een antwoord vragen samen met
buurgemeenten, met partners in de regio, landelijk of zelfs internationaal. Op 27 juni vindt voorafgaand
aan de ALV de jaarrede van de VNG voorzitter plaats, een inleiding van minister Ollongren, en een
presentatie van de 4e VNG Denktank over regionale samenwerking. Klik hier voor meer informatie en
inschrijving.
TUSSENBERICHT VAN DE 4E VNG DENKTANK
De 4e VNG Denktank staat onder voorzitterschap van Milo Schoenmaker (burgemeester Gouda). Het in maart verschenen
tussenbericht bevat suggesties voor de coalitieonderhandelingen en de periode direct daarna over regionale samenwerking in
algemene zin, en arbeidsmarktvraagstukken in het bijzonder. Enkele aanbevelingen: besteed in het coalitie-akkoord aandacht
aan regionale samenwerking, zorg voor een goede verbinding tussen de domeinen economie, arbeidsmarkt en onderwijs, geef
deze portefeuilles bij voorkeur aan één persoon binnen het college, organiseer een thema-sessie over regionale samenwerking,
zo mogelijk samen met de raden van de buurgemeenten en nodig ondernemers uit om gezamenlijk kansen te verkennen. Lees
meer: Tussenbericht.
GLOBAL GOALS
De VNG ondersteunt gemeenten met de Gemeenten4GlobalGoals campagne. In maart deden 31 burgemeesters en wethouders
uit gemeenten verspreid over het land, de oproep “KIES in de komende Raads- en Collegeperiode voor een duurzame wereld”.
De oproep is verstuurd aan alle griffiers en gemeentesecretarissen met het verzoek deze op te nemen in de dossiers voor de
collegevorming. Alle gemeenteraden en nieuw te vormen colleges werden opgeroepen om bij het vaststellen van het
programma voor de komende jaren, rekening te houden met de volgende zaken: laat het streven naar duurzaamheid in zijn
sociale, economische en ecologische dimensies leidend zijn, maak hierbij gebruik van de VN duurzaamheidsdoelen (Global Goals
genoemd) als referentiekader en sluit aan bij de VNG-campagne. Lees meer: Global Goals in college-onderhandelingen.

NIEUWS VNG COMMISSIES
VNG COMMISSIE FINANCIEN
Deze commissie vergaderde op 22 maart met o.a. de volgende agendapunten: onderhandelingsresultaat IBP, en hoe nu verder,
afschaffing schatkistbankieren, invlechten integratie-uitkering sociaal domein, stand van zaken beschermd wonen en
maatschappelijke opvang en toekomst VNG-commissie Financiën 2018 – 2022.
VNG SUB-COMMISSIE JEUGD
Deze sub-commissie vergaderde op 7 maart in Utrecht met o.a. de volgende agendapunten: financiële randvoorwaarden
jeugdhulp aan kinderen in COA locaties, afspraak interbestuurlijk programma en transformatiefonds, waarheidsvinding en
bestuurlijke dilemma’s rond dossiers, evaluatie Jeugdwet, programma Zorg voor Jeugd en overdracht aan nieuwe wethouders,
vervolg Zorglandschap op onderdeel opdrachtgeverschap, aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld, transformatieagenda
jong ouderschap bij onbedoelde zwangerschap, toekomst bekostiging academische functie, rapport “Scheiden zonder schade”,
zorgakkoorden en Rapport Lenferink over kinderen in de opvang.
VNG COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT
Deze commissie vergaderde op 22 maart met o.a. de volgende agendapunten: CULTUUR: visiebrief 'Cultuur in een open
samenleving', MEDIA: toekomst vernieuwing lokale omroepen, JEUGD: evaluatie Jeugdwet, programma zorg voor jeugd en
overdracht aan nieuwe wethouders, JEUGD: budget toezicht en handhaving kinderopvang, ONDERWIJS/JEUGD: adviezen
Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang, JOCS: herijking bestuurlijke afspraken Brede impuls combinatiefuncties,
en profielschetsen nieuwe VNG-commissies Sociaal Domein.

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN
POSITION PAPER POSITIE GEMEENTERAADSLEDE N, WERKDRUK EN ONDER STEUNING
Met het oog op een hoorzitting op 8 maart jl. stuurde de VNG, samen met Raadslid.Nu, de Vereniging van Griffiers (VvG) en het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) een position paper naar de Tweede Kamer waarin diverse onderwerpen
werden aangekaart. Genoemd werden o.a. : de noodzaak tot een hogere raadsledenvergoeding, de hoge werkdruk bij
raadsleden, het digitaal leerplatform dat in ontwikkeling is, een weerbare democratie en het tegengaan van ondermijning, de
experimenteerwet en de democratische legitimiteit van regionale samenwerking. Lees meer: Position paper Positie van
gemeenteraadsleden, werkdruk en ondersteuning.
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VNG-MODELLEN VOOR RAADSWERKZAAMHEDEN GEACTUALISEERD
Drie modellen die de werkzaamheden en ondersteuning van de raad regelen zijn geactualiseerd. Het gaat om de volgende
modellen: het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, de Verordening op de
raadscommissies en de Verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning. Klik hier voor meer informatie. Lees meer:
Actualisering van drie VNG modellen i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen 2018..
RAADSLID.NU HEEFT NI EUWE NAAM
Vanaf 21 maart jl. heeft de beroepsvereniging voor raadsleden een nieuwe naam: Vereniging voor Raadsleden, met
een nieuw logo en een vernieuwde website. Raadslid.Nu werd in 2005 opgericht om raadsleden te ondersteunen en
bij elkaar te brengen. De naam is gewijzigd om tijdlozer, maar vooral herkenbaarder voor de dag te komen, aldus
voorzitter Mark den Boer. Klik hier voor meer informatie.
LEERPLATFORM VOOR RAADSLEDEN
Het leerplatform voor raadsleden is ontwikkeld door de VNG Academie in opdracht van het Ministerie van BZK en de VNG, in
samenwerking met de Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers. Er worden zeven e-learning modules
aangeboden betreffende: financiën, omgevingswet, burger- en overheidsparticipatie, regionale samenwerking, rollen en
instrumenten, sociaal domein en veiligheid. Klik hier voor meer informatie.

PROVINCIAAL BESTUUR
SMART SHIPPING IN ZUID-HOLLAND
De provincie Zuid-Holland gaat werk maken van ‘smart shipping’. Doel hiervan is door middel van slim gebruik van ICT en
datasets vervoer over water efficiënter, duurzamer en concurrerender te maken. De provincie Zuid-Holland beheert
verschillende vaarwegen zoals de Gouwe en de Schie. Deze vaarwegen spelen een belangrijke rol bij het verwerken van de
groeiende stroom aan goederen. Eén binnenvaartschip kan de lading van 40 tot 60 vrachtwagens vervoeren. De binnenvaart
zorgt hierdoor voor minder verkeer op de weg, een goede doorstroming en een betere luchtkwaliteit. De provincie wil samen
met belanghebbenden (o.a. vervoerders, verladers, ondernemers) de kansen identificeren en benutten. Klik hier voor meer
informatie.
HENNIE KOEK PER 1 JUNI A.S. PROVINCIESECRETARIS
Hennie Koek wordt per 1 juni a.s. provinciesecretaris voor de provincie Zuid-Holland als opvolger van Jan Herman de Baas. Op
dit moment is zij gemeentesecretaris van Zoetermeer. Daarvoor werkte ze in verschillende directeursfuncties voor de gemeente
Amsterdam, o.a. voor de Bestuursdienst, de dienst Binnenwaterbeheer en als stadsdeelsecretaris. Ook in de politiek is ze geen
onbekende: van 1987 tot 1997 was ze actief in de gemeente Leiden, eerst als raadslid en vanaf 1991 als wethouder.
Concerndirecteur Jan van Ginkel neemt in de maanden april en mei de rol van provinciesecretaris waar.

NIEUWS UIT DE REGIO’S
REGIO ALBLASSERWAARD -VIJFHEERENLANDEN - REGIONAAL MAATSCHAPP ELIJKE AGENDA
In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn regionaal maatschappelijke opgaven opgenomen in
de Regionaal Maatschappelijke Agenda, die is voortgekomen uit het programma “Grenzeloos
Samenwerken”. Dat programma startte medio 2016 als een verkenning in de regio AV naar een
passende samenwerkingsvorm in veranderende tijden en bestuurlijke vormen en -grenzen. De nieuwe
agenda is opgebouwd vanuit de 3 thema’s 'Leefbaar en Aantrekkelijk', 'Economisch Krachtig' en
'Klimaatrobuust' en bevat in totaal 15 regionale opgaven. Klik hier voor meer informatie.
MRDH – PARKSHUTTLE
De Parkshuttle in Capelle aan den IJssel wordt het eerste zelfrijdende openbaar vervoer op de
openbare weg. Om dit mogelijk te maken verleent de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
nu de concessie Parkshuttle 2018-2033 aan Connexxion Openbaar Vervoer N.V. De eerste onbemande
voertuigen van de Parkshuttle op de openbare weg gaan naar verwachting in 2020 rijden. De huidige
Parkshuttle zal de komende tijd worden vernieuwd. Klik hier voor meer informatie.
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DRECHTSTEDEN - TOEKOMST RETAIL
Het Regionaal Platform Detailhandel Drechtsteden bood op 12 maart jl. haar '7 Puntenplan' aan. Het plan is onderdeel van het
'Overlevingsmanifest Detailhandel Drechtsteden'. De leden van het platform hebben naar aanleiding van ontwikkeling in de
Retail nagedacht over de aanpak van betrokken partijen. Het veranderende consumentengedrag, de effecten van internet en de
positie van de winkelcentra hebben gevolgen voor de winkelvoorzieningen in de Drechtsteden. Klik hier voor meer informatie.
Lees meer: 'Overlevingsmanifest Winkelvoorzieningen Drechtsteden 2018 – 2028' .
HOLLAND RIJNLAND - UITVOERINGSOVEREENKO MST LEIDSE OMMELANDE N
Op 9 maart jl. is de “Uitvoeringsovereenkomst Leidse Ommelanden 2017-2021” ondertekend. Holland Rijnland garandeert
hiermee de financiering van dertien projecten op het gebied van natuur en recreatie. Deze projecten leveren een bijdrage aan
de realisatie van het Groenprogramma van Holland Rijnland. Het doel van dit programma is te komen tot een aantrekkelijkere
en toegankelijkere groen-blauwe leefomgeving. De overeenkomst voorziet o.a. in de verbetering van een recreatief fietsrouteen wandelnetwerk. Klik hier voor meer informatie.
HOEKSCHE WAARD – NATUURLIJK ONDERNEME N
Binnen de Gebiedsagenda Hoeksche Waard-West/Spuimonding trekken Samenwerkingsorgaan
Hoeksche Waard, gemeente Korendijk, Provincie Zuid-Holland, Wereld Natuur Fonds, Havenbedrijf
Rotterdam en Natuurmonumenten gezamenlijk op. Voor het project Leenherenpolder wordt nu gezocht
naar initiatiefnemers die natuur en ondernemerschap bij elkaar brengen binnen vier thema’s:
recreatieactiviteiten, zakelijk, horeca en verblijf. Klik hier voor meer informatie.

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN
GEMEENTERAADSVERKIEZ INGEN 21 MAART 2018
Op 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats (en het Wiv-referendum) in een groot aantal
gemeenten van Zuid-Holland. In 11 gemeenten in Zuid-Holland vinden de herindelingsverkiezingen op
21 november a.s. plaats i.v.m. herindeling per 1 januari 2019. Dit betreft de vijf gemeenten in de
Hoeksche Waard (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen), twee gemeenten in
de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Leerdam en Zederik), de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en de gemeenten
Giessenlanden en Molenwaard. De landelijke opkomst bedroeg op 21 maart gemiddeld 55 procent van de kiesgerechtigden ( (in
2014: 54%).

DIENSTVERLENING EN I NFORMATIEBLEID
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Per 25 mei a.s. wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) gaat niet meteen boetes uitdelen als op die datum de nieuwe Europese
privacyregels van kracht worden. Men wil zich de eerste maanden vooral richten op voorlichting en
bijsturing. Als een gemeente op bepaalde punten niet tijdig klaar is met de implementatie van de AVG,
dan verwacht de AP dat de gemeente hier een goed onderbouwde reden voor geeft en tenminste een termijn noemt
waarbinnen één en ander gereed zal zijn. Gemeenten kunnen op weinig begrip van de AP rekenen als: er nog geen Functionaris
Gegevensbescherming is, en de dienstverlening nog niet is aangepast aan de rapporten en adviezen van de AP. Klik hier voor
meer informatie.

GEZONDHEID EN WELZIJN
TUSSENSTAND VILLAGE DEALS
In het najaar van 2017 zijn in 11 kleinere gemeenten zogenaamde Village Deals gesloten om te komen tot vormen van
ondersteuning die directer aansluiten bij de oplossingen die bewoners zelf aandragen. Onder deze gemeenten bevinden zich
ook twee Zuid-Hollandse gemeenten t.w. Teylingen en Goeree-Overflakkee. Teylingen wil maatwerk kunnen realiseren en
daarbij niet gehinderd worden door bestaande procedures, processen en budgetten. De gemeente geeft mandaat en budget om
beschikkingen en indicaties te bundelen, binnen en over de grenzen van kolommen/systemen. Klik hier voor meer informatie.
De cliëntbeleving staat centraal in de Village Deal van Goeree-Overflakkee. Doelstelling van het project ‘ontschotting ketenzorg
dementie’ is het ontschotten van het aanbod en de budgetten in het kader van zorg bij dementie, waaronder de Wmo, WLZ,
wonen en mantelzorgondersteuning, door hier concrete afspraken over te maken en tot uitvoering over te gaan. Klik hier voor
meer informatie.
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JEUGD
INTEGRALE VROEGHULP AAN JONGE KINDEREN
In een speciale factsheet wordt aangegeven hoe Expertiseteams voor het jonge kind de verbindende schakel kunnen vormen
tussen vroeg signalering, integrale diagnostiek en gezinsondersteuning. Ook stemmen ze onderwijs en zorg op elkaar af. Het
gaat om kinderen van 0 tot 7 jaar. Klik hier voor meer informatie. Lees meer: Factsheet: De meerwaarde van integrale vroeghulp
in uw gemeenten.

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT
ELEKTRISCH VERVOER
Naar verwachting rijd rond 2025 een groot deel van de Nederlandse automobilisten elektrisch. Deze groei heeft een grote
impact op gemeenten. Hoe goed zijn gemeenten hierop voorbereid? De Vereniging Elektrische Rijders (VER) en de VNG hielden
een enquête onder 170 van de 380 gemeenten. Elektrisch vervoer vraagt om een integrale visie, onder meer in relatie tot de
energietransitie en de omgevingsvisie. Uit het onderzoek blijkt dat veel gemeenten nog voor de uitdaging staan dit vorm te
geven. Klik hier voor meer informatie. Lees meer: Resultaten enquête elektrisch rijden gemeenten en Rapport Samenhang
elektrisch vervoer met de energietransitie in de woonwijk'.
CONVENANT AARDGASVRI JE NIEUWBOUW.
Netbeheerder Stedin en 31 gemeenten uit Zuid-Holland hebben in maart jl. het” Convenant
Aardgasvrije Nieuwbouw” ondertekend. Met de ondertekening van dit convenant bundelen
netbeheerder, gemeenten en provincie de krachten om projectontwikkelaars en hun opdrachtgevers
ervan te overtuigen bij reeds lopende projecten met aardgas waar mogelijk alsnog te kiezen voor een
duurzaam alternatief. Klik hier voor meer informatie.
TUSSENEVALUATIE RAAMOVEREENKOMST VERPAKKINGEN 2013-2022
In 2012 hebben de VNG, het Afvalfonds Verpakkingen en het toenmalige ministerie van I&M afspraken gemaakt over de
invulling van producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. Deze verantwoordelijkheden zijn verwoord in de
Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Afgelopen jaar is het functioneren van deze overeenkomst in gezamenlijkheid
tussentijds geëvalueerd. De tussenvaluatie laat over het algemeen zien dat de afspraken uit de raamovereenkomst hebben
geleid tot betere resultaten, wanneer gekeken wordt naar de tussentijds gerealiseerde doelstellingen. Op basis van de huidige
afspraken in de overeenkomst, zorgt de huidige systematiek echter voor knelpunten en risico’s in de uitvoeringspraktijk van de
kunststofketen. Zo is er een gebrek aan sorteercapaciteit, is er een substantieel aandeel van niet-recyclebare verpakkingen en
blijft de vraag naar gerecycled kunststof beperkt. Gemeenten ervaren in de praktijk bovendien financiële en administratieve
risico’s zonder dat ze mogelijkheden hebben om deze te beheersen. Lees meer: Ledenbrief Tussenevaluatie raamovereenkomst
verpakkingen 2013-2022.

RUIMTE EN WONEN
FINANCIEEL DIALOOGMODEL OMGEVINGSWET
De Omgevingswet heeft niet alleen veel gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en werkprocessen, maar ook voor de
begroting. Om gemeenten te helpen bij het inzichtelijk maken van de financiële impact, is in samenwerking met Deloitte het
“Financieel Dialoogmodel Omgevingswet” ontwikkeld. Dit model geeft, op basis van de door de gemeente ingevulde gegevens
en gevalideerde aannames, een indicatie van de invoeringskosten, exploitatielasten en frictiekosten rond de invoering van de
Omgevingswet. Lees meer: Factsheet 'Invoering omgevingswet. De financiële opgave en het coalitieakkoord'.

VEILIGHEID
GEGEVENSVERWERKING DOOR BOA'S
In verband met implementatie van de EU-richtlijn gegevensverwerking opsporing en vervolging worden de Wet politiegegevens
en het Besluit politiegegevens aangepast. Hiermee valt de gegevensverwerking door gemeentelijke boa’s onder de reikwijdte
van de Wpg en het Bpg. Dit betekent dat gemeenten in hun gegevensverwerkingssystemen voor boa’s een voorziening moeten
treffen, waarmee een onderscheid mogelijk wordt tussen enerzijds de gegevens die boa’s in het kader van hun opsporingstaak
verwerken en anderzijds de gegevens die zij in het kader van hun andere taken verwerken. Klik hier voor meer informatie.
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