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NIEUWS VZHG 

 

NIEUWE COLLEGES IN ZUID-HOLLAND  

De VZHG wenst de gemeenten in Zuid-Holland succes met de vorming van nieuwe colleges. In een aantal 
gemeenten in Zuid-Holland zijn reeds nieuwe colleges gevormd. Wij wensen de nieuwe colleges veel succes. 
Wij ontmoeten u graag bij de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag op vrijdag 25 mei a.s. in Ouddorp. In verband 
met de nieuwe samenstelling van de colleges, en het actualiseren van de adresbestanden, verzoeken wij de 
bestuurssecretariaten de namen en emailadressen van benoemde wethouders aan het secretariaat van de 

VZHG te willen doorgeven via: r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl . Bij voorbaat dank voor de medewerking.  
 

MIS HET NIET!  ZUID-HOLLANDSE BESTUURDERSDAG 25 MEI A.S. IN OUDDORP 

Door het VNG congresbureau zijn de uitnodigingen en het programma verzonden voor de Zuid-
Hollandse Bestuurdersdag op vrijdag 25 mei a.s. in Ouddorp. Dit is een unieke gelegenheid voor 
Zuid-Hollandse bestuurders om elkaar, ongeveer twee maanden na de verkiezingen, te 
ontmoeten. Op deze dag zullen naast de VZHG en gastgemeente Goeree-Overflakkee ook andere 
organisaties zich presenteren zoals de provincie Zuid-Holland, de VNG, de Wethoudersvereniging 
en de Vereniging voor Raadsleden. Centrale thema is ““Lokaal bestuur in de 
participatiesamenleving”. Er zijn vier deelsessies rond dit centrale thema. Klik hier voor het 
volledige programma. Klik hier om u aan te melden.  

Betrokken organisaties:  

                
 
 

OVERLEG VNG EN PROVINCIALE AFDELINGEN  

Op 6 april vond het voorjaarsoverleg plaats van de VNG met de secretarissen van de 12 provinciale 
afdelingen. Plaats van samenkomst was de “wolkenkamer” op de 21e etage van het stadhuis in 
Utrecht. Het overleg werd voorgezeten door Anne de Baat, bestuurlijk secretaris van de VZHG. 
Gastheer was de VNG afdeling Utrecht. Op de agenda stonden o.a. de volgende bespreekpunten:  
de Meerjarenvisie van de VNG en de rol van de provinciale afdelingen, de kandidaatstellings- 
procedure VNG Governance, de stand van zaken Interbestuurlijk Programma (IBP), de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gevolgen voor de afdelingen/verenigingen. Deze 
agendapunten waren tevens de input voor de agenda van het overleg van de VNG directie met de 

voorzitters van de 12 provinciale afdelingen dat op 13 april eveneens in Utrecht plaatsvond.  
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VZHG BESTUURSVERGADERING 19 APRIL  

Voorafgaand aan de bestuursvergadering van de VZHG vond een presentatie plaats 
door Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, inzake het Inter Bestuurlijk 
Programma (IBP). Zie verder voor informatie over het IBP onder “Nieuws VNG” in dit 
Journaal. Het IBP is de start van nieuwe onderlinge verhoudingen waarbij overheden 
meer gezamenlijk zullen optrekken. Er zijn tien thema’s gedefinieerd, waaraan zal 
worden bijgedragen vanuit de eigen opgaven. Centraal staat versnelling vanuit de 
opgavenpraktijk. Voorafgaand heeft de VNG financiële afspraken gemaakt. In de 
presentatie werd een overzicht getoond van de bezuinigingen, de opschalingskorting 
en het IBP en het sociaal domein. Wat betreft BUIG is een advies gevraagd aan de 

ROB. Tijdens de bestuursvergadering werden de volgende agendapunten besproken: de vacature voorzitter VZHG (i.v.m. het 
beëindigen per 1 september a.s. van het burgemeesterschap van Nissewaard door Mirjam Salet), de overige vacatures in het 
bestuur ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen, de voorbereidingen voor de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en de ALV, 
de toekomstige vacatures  in het VNG bestuur en de commissies, het vervolg op het Bestuurdersdiscours van 2016, en een 
bijeenkomst voor (nieuwe) wethouders financiën die in september a.s. door de provincie zal worden georganiseerd.   
                                                    

ROL VZHG KANDIDAATSTELLING VACATURES VNG BESTUUR, COMMISSIES EN COLLEGES 

De VZHG roept bestuurders uit Zuid-Holland op zich kandidaat te stellen voor de vacatures in het 
VNG bestuur, de beleidscommissies en colleges. Als u zich aanmeldt, zal uw kandidatuur door de 
VNG bekend worden gemaakt aan de VZHG. De VZHG heeft als provinciale afdeling van de VNG het 
recht om aanbevelingen uit hun specifieke achterban te doen. Uw persoonlijke motivatie, CV en 
andere persoonlijke informatie worden overigens niet gedeeld met de VZHG. Kandidaten kunnen er 
zelf voor kiezen om deze informatie te verstrekken. Lees meer: Openstelling vacatures in VNG-
bestuur en -commissies. Zie ook de informatie onder “Nieuws VNG” verder in dit Journaal.  

 

NIEUWS VNG  

 

INFORMATIE VOOR COLLEGE ONDERHANDELINGEN 

De VNG heeft een aantal maatschappelijke opgaven, waarvoor alle gemeenten staan, op een rij gezet die gebruikt zouden 
kunnen worden voor een collegeprogramma. Ieder thema bestaat uit achtergrondinformatie en aandachtspunten voor de 
onderhandelingen. Er zijn elf thema’s: energie, gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), globals goals, inclusieve 
samenleving, informatiesamenleving, klimaatbestendigheid, lokale democratie, omgevingswet, ondermijning, sociaal domein en 
verbinding zorg en veiligheid. Klik hier voor meer informatie.  
 

VACATURES IN VNG BESTUUR, COMMISSIES EN COLLEGES 

Op 23 april zijn de vacatures opgesteld voor het VNG bestuur, de beleidscommissies en de colleges. De VNG zoekt kandidaten 
voor in totaal 215 vacatures. Conform de VNG Statuten worden alle functies opengesteld, behalve die van de voorzitter en de 
vicevoorzitter van het bestuur, want daarvoor geldt een doorlopende benoemingstermijn. De VNG nodigt burgemeesters, 
wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit om zich kandidaat te stellen voor één of meerdere vacatures. 
Kandidaatstelling is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 1 juni 2018 vóór 12.00 uur. De selectie van kandidaten vindt plaats door de 
adviescommissie governance (voorzitter Paul Depla), die per vacature één kandidaat selecteert . Op 11 juli wijst het bestuur de 
kandidaten (op deze enkelvoudige voordracht van de adviescommissie) aan als waarnemende leden van bestuur, commissies en 
colleges. In de Buitengewone ALV in het najaar zullen deze kandidaten en eventuele tegenkandidaten aan de leden worden 
voorgelegd. Klik hier voor meer informatie.  Lees meer: Openstelling vacatures in VNG-bestuur en -commissies.  
 

INTER BESTUURLIJK PROGRAMMA (IBP)  

Het Interbestuurlijk Programma (IBP) is opgezet omdat VNG, Rijk, IPO en UvW ervan doordrongen zijn dat de grote 
maatschappelijke opgaven waarvoor Nederland staat, een samenwerking vragen op basis van gezamenlijkheid, 
gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Tijdens de ontwikkeling van het IBP heeft het VNG-bestuur een aantal financiële 
uitgangspunten centraal gesteld. Allereerst dat de voeding van het gemeentefonds gebaseerd wordt op het  zogenoemde ‘brede 
begrotingskader’, dus inclusief de rijksuitgaven voor zorg en sociale zaken. En voorts dat de afspraak over het meebewegen van 
het gemeentefonds met de rijksuitgaven (het trap op trap af-principe) in stand blijft. Het kabinet heeft met deze uitgangspunten 
ingestemd. Het derde punt betreft de knelpunten in het Sociaal Domein. Per opgave is vanuit gemeenten een kernteam 
samengesteld dat wordt ondersteund door de  VNG. Vervolgens bepalen gemeenten en regio’s  welke maatschappelijke 
opgaven prioriteit hebben. Gemeenten houden de vrijheid om binnen hun college- en raadsprogramma’s hun eigen agenda uit 
te voeren. Klik hier voor meer informatie.  
 

https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180423_ledenbrief_openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180423_ledenbrief_openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/informatie-voor-collegeonderhandelingen-online
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/openstelling-vacatures-in-vng-bestuur-en-commissies
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180423_ledenbrief_openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180215_ledenbrief_stand-van-zaken-interbestuurlijk-programma.pdf
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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)  

Om gemeenten klaar te stomen voor de invoeringsdatum van 25 mei brengt de VNG maandelijks handreikingen en tips uit. De 
maand april stond in het teken van rechten van betrokkenen en recht van inzage. VNG Realisatie heeft zowel een handreiking 
over de rol en taken van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) als een handreiking over de positionering van de FG. Ook de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  heeft de nodige informatie beschikbaar in hun FG-dossier, waaronder de uitgebreide 
richtlijnen voor de FG zoals gepubliceerd door de WP29 (werkgroep van toezichthouders bescherming persoonsgegevens van de 
EU). Klik hier voor meer informatie.  
 

NIEUWS VNG COMMISSIES  

 

VNG COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEI D 

Deze commissie vergaderde op 19 april met o.a. de volgende bespreekpunten: VNG Reactie of brief VenJ inzake rapport 
'Veiligheidsrisico's jaarwisseling', Concept VNG reactie op initiatief-wetsvoorstel Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen, 
Programma "Geweld hoort nergens thuis " en Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE DIENSTVERLENING EN I NFORMATIEBELEID 

Deze commissie vergaderde op 19 april met o.a. de volgende bespreekpunten: proces en inhoud jaarplan GGU 2019, rapport 
“Waardevol digitaliseren” Rathenau Instituut, tenaamstelling commissie D&I – wijzigingsvoorstel, overhandiging boek “City 
Rhythm” door wethouder Rabin Baldewsingh aan voorzitter Franc Weerwind. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE GEZONDHEID EN WELZIJN 

Deze commissie vergaderde op 19 april met o.a. de volgende bespreekpunten: actualiteiten Wmo, overheveling Integratie 
Uitkering Sociaal Domein (IUSD) naar Algemene Uitkering, criteria en governance stroppenpot, zorgakkoorden en “Zorg op de 
juiste plek”, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, abonnementsmodel Wmo, ketenveldnorm beveiligde zorg, 
knelpunten en afspraken hulpmiddelen. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 

Deze commissie vergaderde op 19 april met o.a. de volgende bespreekpunten: presentatie Novi (Nationale Omgevingsvisie BZK),  
externe veiligheid, reactie op brief Platform Houtrook en Gezondheid, gemeentelijke inzet uitvoeringsprogramma ondergrond 
en transitie, programma asbestdaken 2024, evaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, European Plastic Strategy, 
op naar het achtste milieuactieprogramma, update Klimaatakkoord, toekomstbestendig wettelijk kader voor zakelijk 
energieverbruik en ontwikkeling Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI).  Klik hier voor meer informatie.   
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN  

 

SPECIAAL VZHG JOURNAAL VOOR RAADSLEDEN  

Op 23 april is een speciaal VZHG Journaal verzonden (via de griffiers) naar de raadsleden. In deze speciale uitgave wordt 
ingegaan op de rol en taken van de VZHG en wordt melding gemaakt van een vacature voor een raadslid in het VZHG bestuur. In 
het VZHG bestuur is tevens sprake van een vacature voor een griffier. Geïnteresseerden in deze vacatures worden verzocht 
contact op te nemen met het secretariaat via: r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl .   
 

VNG COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFIERS  

Deze commissie vergaderde op 19 april met o.a. de volgende bespreekpunten: conceptaanbevelingen van de Denktank 
Regionale Samenwerking, de informatiebehoefte van de raad, ROB advies (Voor de publieke zaak), Integriteit lokale bestuurders 
(en de rol van de raad) n.a.v. rapport Elzinga en Korsten voor gemeente Brunssum plus reactie van de minister, de rol van de 
raad in de informatiesamenleving. Klik hier voor meer informatie.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR  

 

CIRCULAIRE ECONOMIE  

De provincie Zuid-Holland wil  samen met het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en de universiteiten de overgang naar circulaire 
economie versnellen. Het programma ACCEZ, voluit Accelerating Circular Economy Zuid-Holland, is een initiatief van de 
provincie Zuid-Holland in samenwerking met de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit 
Rotterdam (samenwerkend in de strategische alliantie LDE), Wageningen University & Research en VNO-NCW West. Samen gaan 

https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/privacy-avg/nieuws/privacy-nog-2-maanden-voorbereidingstijd-voor-de-avg
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/nieuws/terugblik-vng-cie-bestuur-en-veiligheid-april
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/nieuws/terugblik-vng-cie-dienstverl-informatiebeleid-april
https://vng.nl/nieuws/18-05-02/terugblik-vng-cie-gezondheid-en-welzijn-april
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/nieuws/terugblik-vng-cie-milieu-energie-mobiliteit-april
mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl
https://vng.nl/nieuws/18-04-26/terugblik-vng-cie-raadsleden-en-griffiers-april
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zij aan de slag met opgaven rondom knelpunten én kansen van de circulaire economie in een specifiek gebied of over een 
bepaald onderwerp. Klik hier voor meer informatie.  
 

ONDERZOEK WARMTETRANSITIE  

In opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzocht CE Delft (een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau) wat de kosten 
zijn en welke prikkels helpen om de warmtetransitie te laten slagen. In 2050 zullen alle 7 miljoen woningen en 1 miljoen niet-
woningen van het aardgas af moeten zijn. Daarvoor gaan vanaf nu ruim 250.000 woningen/gebouwen per jaar over op een 
andere manier van verwarmen. CE Delft onderzocht wat de kosten zijn en welke incentives nodig zijn om die warmtetransitie 
werkelijk te laten plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie.  
 

SUBSIDIE VERBETEREN WINKELCENTRA 

De provincie Zuid-Holland stelt €500.000 beschikbaar voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel - of 
centrumgebied willen verbeteren. De provincie wil door de ‘Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland’ assisteren 
bij het versterken van stad- en dorpskernen en leegstand bestrijden. Gemeenten, winkeliers-, ondernemersverenigingen en 
stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor diverse doeleinden. Klik hier voor meer informatie.  
 

SELECTIE NIEUWS UIT DE REGIO’S  

 

DRECHTSTEDEN - REGIONAAL ACTIEPLAN “PASSIE VOOR ONDERWIJS”  

Op maandag 19 maart werd in Dordrecht een start gemaakt met het regionaal actieplan 'Passie voor Onderwijs'. Met dit plan 
willen regionale schoolbesturen samen met Inholland Pabo Dordrecht, de Drechtsteden en ROC Da Vinci College in actie komen 
om de tekorten aan leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers in het primair en speciaal onderwijs terug 
te dringen. De aanleiding voor het actieplan was het signaal dat de personeelstekorten in het primair en speciaal onderwijs 
steeds meer voelbaar werden. Klik hier voor meer informatie.  
 

MRDH - VERSTEDELIJKINGSALLIANTIE 

Via de Verstedelijkingsalliantie werken acht Zuid-Hollandse gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag aan de bouw van 170.000 woningen langs de spoorlijn van Leiden naar Dordrecht.  Minister Ollongren  
sprak onlangs  in Delft met bestuurders van de provincie Zuid-Holland, Leiden, Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, Delft, Schiedam, 
Rotterdam en Dordrecht over het versnellen van de woningbouwproductie in de zuidelijke Randstad. Klik hier voor meer 
informatie.  
 

NIEUWE DEMOCRATIE, NIEUWE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 

Nieuwe werkwijzen hebben soms grote impact op de gemeentelijke organisatie. Op het VNG Realisatiecongres op 28 maart jl. 
gaven drie gemeenten een inkijkje in hun vernieuwingsprocessen, w.o. de BAR-gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en 
Ridderkerk. Een van de conclusies was dat verandering van de manier van werken van de ambtelijke organisatie onvermijdelijk is 
om aan te blijven sluiten bij de veranderingen in de samenleving. Klik hier voor meer informatie. Lees meer: Presentatie BAR 
gemeenten.  
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBLEID 

 

ACTIEPLAN DIGITALE ARCHIEVEN 

VNG Realisatie start het Actieplan 'Digitale archieven op orde'. Dit plan wil  de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie 
bij gemeenten bevorderen en is een vervolg op het meerjarige project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) dat eind 
2016 werd afgerond. Het Actieplan werkt langs drie sporen: een verkenning naar (het draagvlak voor) gezamenlijke 
oplossing(en) voor e-depotvoorziening(en) in het kader van Samen organiseren, verbetering van het informatiebeheer door het 
bevorderen van het gebruik van de AIDO standaarden en kaders en het stimuleren van ‘archivering by design’. Klik hier voor 
meer informatie. 

 

GEMEENTEFINANCIEN 

 

MAARTCIRCULAIRE BOUWT VOORT OP GEMAAKTE AFSPRAKEN IBP 

Op 20 maart ontvingen gemeenten de maartcirculaire 2018 van het ministerie van BZK. Hierin heeft het ministerie ook de 
(financiële) gevolgen van het Regeerakkoord, en de financiële afspraken vanuit het Interbestuurlijk programma (IBP) verwerkt.  

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@20576/circulaire-economie/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@20563/aardgasvrije-woning/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@20510/winkelcentra/
https://www.drechtsteden.nl/nieuws/samen-in-actie-voor-meer-leerkrachten-voor-de-klas
https://mrdh.nl/nieuws/metropoolregio-en-minister-zetten-zich-versnellen-bouwplannen-zuid-holland
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie/nieuws/nieuwe-democratie-nieuwe-gemeentelijke-organisatie
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/vng_realisatiecongres_presentatie_bar-organisatie.pptx
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/vng_realisatiecongres_presentatie_bar-organisatie.pptx
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/archieven/nieuws/start-actieplan-digitale-archieven-op-orde
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Met de maartcirculaire bevestigt het Rijk dat gemeenten gaan over de bestedingen van het accres. Klik hier voor meer 
informatie. 

 

GEZONDHEID EN WELZIJN 

 

CPB-PUBLICATIE, “NAAR EEN EFFECTIEVE INKOOP BINNEN HET SOCIAAL DOMEIN” 

De publicatie “Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein” noemt een aantal voorwaarden 
waardoor gemeenten kunnen besparen op het inkoopproces: er is ruimte voor meerdere aanbieders in 
de markt, cliënten kunnen kwaliteitsverschillen waarnemen en hier naar handelen, eventueel met hulp 
van het eigen netwerk of via onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook kunnen gemeenten een goede 
inschatting maken van de kostprijs van aanbieders als er sprake is van prijsregulering. De publicatie 
behandelt ook alternatieven om de relatie met het zorgveld vorm te geven, als niet aan deze 
voorwaarden is voldaan. Lees meer: Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein.  

 

SUBSIDIE INTEGRAAL AANBOD ZORG EN BEGELEIDING VERWARD GEDRAG 

Bij het Actieprogramma Verward Gedrag (ZonMw) is het voor gemeenten mogelijk subsidie aan te vragen bij het opzetten en/of 
de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor jongeren of volwassenen met verward gedrag. Er zijn zowel 
startsubsidies als uitvoeringssubsidies beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- voor een startsubsidie en  
€ 100.000,- voor een uitvoeringssubsidie en heeft een looptijd van maximaal 4, respectievelijk 16 maanden. Klik hier voor meer 
informatie.  

 

JEUGD 

 

SOCIAL IMPACT BOND 

De gemeente Leiden is één van de gemeenten waar een Social Impact Bond (SIB) is ontwikkeld, met 
ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Deloitte. De SIB richt zich op jongvolwassenen in een 
kwetsbare positie (16 tot 27 jaar) die problemen ervaren bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Een SIB is 
een financieringsmodel waarbij uitvoeringsorganisaties en investeerders samen met de overheid werken aan een 
maatschappelijk doel. Het financieel risico ligt bij de investeerder. Jeugdhulpaanbieders worden betaald aan de 
hand van resultaten, bijvoorbeeld als de jongere een diploma haalt of een baan vindt . Klik hier voor meer 
informatie.  

 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 

 

KANSEN VOOR DE FIETS  BIJ VERDUURZAMING MOBILITEIT 

De VNG en IPO VNG en IPO vragen aandacht voor de belangrijke rol die de (elektrische) fiets kan spelen bij de verdere 
verduurzaming van de mobiliteit. Per euro koopt de overheid met fietsmaatregelen meer duurzame mobiliteit dan alleen een 
investering in auto en openbaar vervoer. Aangezien een groot deel van de verplaatsingen korte afstanden betreft, is de 
(elektrische) fiets vaak een reëel alternatief. De fiets biedt hiermee een duurzame en relatief goedkope oplossing voor de 
bereikbaarheid, luchtkwaliteit en aantrekkelijkheid van Nederland en de economische centra in het bijzonder. Gemeenten en 
provincies zijn reeds met het kabinet in overleg over de uitwerking van de eenmalige investering in fietsinfrastructuur en 
fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Ook heeft het kabinet aangekondigd fiscale regelgeving aan te zullen passen, waardoor 
zakelijk fietsen voor werknemers en werkgevers aantrekkelijker wordt. Klik hier voor meer informatie.  

 

OMGEVINGSWET – FINANCIEN EN DIGITAAL STELSEL  

VNG, IPO en UvW hebben eerder middels een brief aan de minister een oplossing gevraagd voor de problemen die aan Rijkszijde 
zijn ontstaan rondom de invoering van de Omgevingswet. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is belangrijk voor de 
implementatie waarbij de prioritering en fasering zijn aangepast. Een interbestuurlijke taskforce buigt zich over de scope bij 
inwerkingtreding en zal met een advies komen over prioritering en fasering. De minister gaf in een gesprek in maart aan dat het 
gesprek over de financiën loopt en dat ze begrip heeft voor de zorgen van de decentrale overheden. In de voorjaarsnota volgt 
een verdere uitwerking op de financiën. Klik hier voor meer informatie.  
 

EINDRAPPORT PILOTS OMGEVINGSVISIE  

 In de pilots omgevingsvisie experimenteerden twaalf overheden met elkaar en deden er in een 
ꞌtweede ringꞌ nog eens achttien overheden mee. In de publicatie over dit leer- en intervisietraject 
van het programma “Aan de slag met de Omgevingswet” staan de ervaringen uit de praktijk 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2018/03/20/maartcirculaire-gemeentefonds-2018
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2018-04-Naar-een-effectieve-inkoop-binnen-het-sociaal-domein.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/nieuws/subsidie-integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding-verward-gedrag
http://www.16-27.nl/assets/Uploads/073-2018014factsheet-1627Social-Impact-Bond-Jongvolwassenendef.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/mobiliteitsbeleid/nieuws/kansen-voor-de-fiets-bij-verduurzaming-mobiliteit
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/minister-en-2e-kamer-in-debat-over-financiering-omgevingswet
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centraal. De hoofdonderwerpen bij het maken van de visies waren: integraliteit, participatie en de energietransitie. Brede 
aandacht verdient ook de afstemming en samenwerking tussen de verschillende overheden in de regio en in de ‘keten’.  Lees 
meer: eindrapport .  
 
AFSCHAFFEN ACTUALISERINGSPLICHT BESTEMMINGSPLANNEN EN BEHEERSVERORDENINGEN 

De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel dat de periodieke actualiseringsplicht afschaft voor bestemmingsplannen en 
beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Gemeenten moeten in het nieuwe stelsel hun bestemmingsplannen, 
beheersverordeningen en andere regelingen over de fysieke leefomgeving uit andere verordeningen bundelen en omvormen tot 
één samenhangend en consistent omgevingsplan. Het Omgevingsplan is een van de instrumenten binnen de Omgevingswet. Klik 
hier voor meer informatie.  
 

VEILIGHEID 

 

EXPERIMENTEN WIETTEELT 

Het wetstraject is gestart om experimenten met wietteelt mogelijk te maken. Een onafhankelijke commissie zal nog adviseren 
over de specifieke invulling van het experiment. Met oog op deze nadere uitwerking heeft de VNG een aantal aandachtspunten 
geformuleerd. Volgens de VNG zijn drie aspecten voor gemeenten van belang: 1.Volksgezondheid: preventie gericht op het 
zoveel als mogelijk voorkomen van (problematisch) cannabisgebruik., 2.Criminaliteit en overlast: het bestrijden van de illegale 
teelt en verkoop door de criminele netwerken (door intensieve handhaving en repressie) en 3.een consistent beleid voor de hele 
keten: productie, handel, verkoop en consumptie. De VNG reageerde in maart per brief op een verzoek van minister 
Grapperhuis (JenV) om een advies over het conceptwetsvoorstel 'Uniform experiment gesloten coffeeshopketen'. Lees meer: 
Consultatie conceptwetsvoorstel 'Uniform experiment gesloten coffeeshopketen'. Klik hier voor meer informatie.  
 

COMMISSIE EVALUATIE POLITIEWET 2012 

De VNG heeft aan minister Grapperhaus (JenV) een reactie gestuurd op de aanbevelingen van de Commissie Evaluatie Politiewet 
2012. De lokale sturing van de politie blijft de komende jaren volgens de VNG aandacht verdienen, de lokale gezagsdriehoek en 
prioriteiten zouden hierbij leidend moeten zijn. Mede gelet op de beperkte politiecapaciteit, pleit de VNG voor meer inzet van 
gemeentelijke boa's en extra bevoegdheden, vooral bij de handhaving van lichte verkeersovertredingen. Lees meer: Evaluatie 
Politiewet 2012. Klik hier voor meer informatie.  

 

WERK EN INKOMEN 

 

BUNDELING UITKERINGEN INKOMENSVOORZIENING GEMEENTEN (BUIG) 

Voor de VNG was de afspraak over een ROB-onderzoek over de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) 
een belangrijke randvoorwaarde om in te kunnen stemmen met het Inter Bestuurlijk programma (IBP).  Staatssecretaris Van Ark 
(SZW) heeft de adviesaanvraag over de financieringssystematiek van de bijstand inmiddels naar de ROB verzonden. Lees meer:  
Verzoek om ROB-advies adequate financiering BUIG en Adviesaanvraag financieringssystematiek bijstand. Uit cijfers van SZW 
blijkt dat gemeenten over 2017 uitkomen op een tekort van in totaal € 276 miljoen op het budget voor bijstandsuitkeringen . Het 
VNG bestuur schreef eerder aan minister Ollongren (BZK) dat de adviesaanvraag ook moet ingaan op de vraag of er sprake is van 
adequate financiering: Lees meer: VNG-brief aan minister Ollongren: IBP en Bijstandstekort.  
 

SCHULDHULPVERLENING 

De NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, stelde met oog op de raadsverkiezingen een notitie op 
om schuldhulpverlening te agenderen bij de lokale politiek. Het resultaat is een handreiking met belangrijk e informatie voor 
nieuwe raadsleden en wethouders. In de notitie schetst de NVVK een beeld van schuldhulpverlening en knelpunten waar 
schuldhulpverleners tegenaan lopen, inclusief de oplossingen. Lees meer: Wat raadsleden en wethouders moeten weten over 
schuldhulpverlening.  
 

HANDREIKING SOCIAL RETURN 

Om goed in beeld te krijgen hoe social return in de praktijk wordt ingevuld heeft Platform31, in opdracht van de VNG-werkgroep 
Social Return, bij vijf gemeenten en vijf arbeidsmarktregio’s geïnventariseerd hoe social return wordt vormgeven. Daarnaast i s 
de handreiking gebaseerd op ervaringen van andere gemeenten, en aanbevelingen. De handreiking schetst de mogelijkheden 

voor beleid, uitvoering, monitoring en regionale samenwerking. Lees meer: Handreiking social return.   
 
 
 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/142650/eindrapport_pilots_omgevingsvisie_2017-2018.pdf
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34666_afschaffing
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180329_brief-kabinet_consultatie-concept-wetsvoorstel-uniform-experiment-gesloten-coffeeshopketen.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/softdrugsbeleid/nieuws/reactie-vng-op-wetsvoorstel-experimenten-wietteelt
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180326_brief-kabinet-evaluatie-politiewet-2012.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180326_brief-kabinet-evaluatie-politiewet-2012.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/politie/nieuws/evaluatie-politiewet-2012-vng-reactie
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/participatiewet/nieuws/verzoek-om-rob-advies-adequate-financiering-buig
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/adviesaanvraag_aan_rob.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180405_vng_brief_ibp_en_bijstandstekort.pdf
https://www.nvvk.eu/k/n235/news/view/7816/3481/wat-raadsleden-en-wethouders-moeten-weten-over-schuldhulpverlening.html
https://www.nvvk.eu/k/n235/news/view/7816/3481/wat-raadsleden-en-wethouders-moeten-weten-over-schuldhulpverlening.html
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/handreiking-social-return_20180319.pdf

