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NIEUWS VZHG 

 

ZOMER-EDITIE JOURNAAL  

Net als vorig jaar brengt de VZHG na afloop van het zomerreces  een Zomereditie uit van het VZHG Journaal. In deze speciale 
editie wordt een selectie gegeven van belangrijke ontwikkelingen kort voorafgaand en tijdens het zomerreces. Hiermee hoopt 
de VZHG u snel weer geïnformeerd te hebben over actuele zaken.  Er wordt ook aandacht besteed aan  komende  
bijeenkomsten en congressen.   
 

WIJZIGING STATUTEN VZHG  

De Algemene Vergadering, bijeen op 7 april jl. in Arkel, heeft ingestemd met het voorstel de statuten van de 
vereniging te wijzigen. Deze wijziging heeft betrekking op artikel 14 onder Bestuur en betreft de omvang van het 
bestuur en de categorie-indeling van gemeenten. Op 14 augustus jl. is de akte van wijziging ondertekend door 
notaris Stigter te Gouda. Klik hier voor de gewijzigde statuten.  
 

NIEUWS VNG 

 

WELKOM NIEUWE ZUID-HOLLANDSE LEDEN VNG COMMISSIES  

Bij de ALV van de VNG op 14 juni zijn een aantal nieuwe leden van VNG bestuur en commissies benoemd. Het betreft o.a. de 
benoeming van de volgende Zuid-Hollandse bestuurders:  
Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid  Robert van Dijk, griffier Teylingen 
Commissie Financiën     Jan de Laat, wethouder Gouda 
Commissie Ruimte en Wonen    Marc Rosier, wethouder Zoetermeer 
Commissie Werk en Inkomen    Anne de Baat, gemeentesecretaris Capelle a.d. IJssel 
Commissie Europa en Internationaal    Saskia Bruines, wethouder Den Haag  
Het VZHG bestuur heeft deze bestuurders per brief gelukgewenst met hun benoeming.   
 

VNG BESTUUR BENOEMT  NIEUWE LEDEN EN TIJDELIJKE WAARNEMERS 

De vacatures in de adviescommissie Governance en de commissie Europa & Internationaal zijn ingevuld. Het VNG-bestuur heeft 
daarnaast drie tijdelijke waarnemers benoemd in bestuur en commissies. De adviescommissie Governance, die verantwoordelijk 
is voor de selectie van kandidaten voor VNG-bestuur en commissies, heeft met ingang van 1 oktober twee vacatures. Het VNG-
bestuur heeft per die datum Paul Depla (burgemeester Breda) en René Verhulst (vanaf 8 september burgemeester Ede) 
benoemd tot lid van de adviescommissie. De adviescommissie bestaat verder uit de volgende leden (w.o één ZH lid): 
Simon Fortuyn, wethouder Lansingerland (lokale partij), Linda Hes, raadslid Castricum (VVD),  Ida Oostmeijer-Oosting, secretaris 
Emmen,  Menno Huisman, griffier Den Helder en q.q. Jantine Kriens, voorzitter Algemene directie. Klik hier voor meer 
informatie.  
 

VNG SPELREGELS T.A.V. TUSSENTIJDSE VACATURES IN BESTUUR EN COMMISSIES  

 

VZHG  JOURNAAL 2017  ZOMER-EDITIE  

Het VZHG Journaal is een uitgave van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten. Het geeft een selectie van 
relevante ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen die voor gemeenten van belang kunnen zijn.  
Adres VZHG: Rivierweg 111, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Email: r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl      
Twitter: @VZHG 
 
 

https://vzhg.nl/wp-content/uploads/2015/10/Statuten-VZHG-gewijzigd-2017.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170809_ledenbrief_invullling-vacatures-adviescommissie-governance-vng-bestuur-en-commissies.pdf
mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl
https://twitter.com/vzhg.
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Gelet op de naderende raadsverkiezingen op 21 maart 2018 heeft het VNG-bestuur besloten  geen formele vacaturerondes 
meer te houden. Om te voorkomen dat door tussentijdse vacatures gaten vallen in bestuur en commissies, heeft het bestuur 
een aantal spelregels vastgesteld om ‘tijdelijke waarnemers’ in bestuur en commissies te kunnen benoemen. De 
benoemingstermijn voor deze tijdelijke waarnemers eindigt (uiterlijk) op het moment dat na de raadsverkiezingen de nieuwe 
lichting leden van bestuur en commissies is benoemd. Naar verwachting is dat in september 2018. Om de drie maanden wordt 
het mogelijk om op voorstel van VNG-bestuur en de betreffende commissies kandidaten tot ‘tijdelijk waarnemer’ te benoemen. 
De adviescommissie Governance heeft in deze procedure een toetsende rol.   
 

DE STAAT VAN DE GEMEENTEN 2017 

In 'De Staat van de Gemeenten 2017' worden feiten, cijfers, trends en ontwikkelingen in gemeenteland 
verzameld en toegelicht. Met deze tweede editie van De Staat van de Gemeenten, hoopt de VNG extra 
houvast te geven bij de ontwikkeling van lokaal en regionaal beleid. Het is een staalkaart van trends en 
ontwikkelingen in gemeenteland. De Staat is opgebouwd uit drie pijlers: ‘sociale, veilige en gezonde 
gemeenten’, ‘samenwerkende gemeenten’ en ‘krachtige gemeenten’. Op al deze terreinen is volgens de 
VNG al veel in gang gezet, maar moet ook nog veel gebeuren. Er worden een paar thema’s in het 
bijzonder uitgelicht: de sociale, veilige en gezonde gemeente (integratie, participatie, veiligheid en 
leefomgeving), de samenwerkende gemeente (lokale democratie, samenwerking tussen gemeenten en 
medeoverheden, economie en ondernemersklimaat) en de krachtige gemeente (dienstverlening, 
personeel, financiën). Lees meer: De Staat van de Gemeenten (VNG, juni 2017).  

 

VNG HEROVERWEEGT POSITIE IN WERKKAMER  

In 2013 is de Werkkamer ingesteld als overlegorgaan tussen sociale partners en VNG met als doel verbinding te leggen tussen 
landelijk, sectoraal en regionaal arbeidsmarktbeleid. Het verbeteren van de samenwerking in de 35 arbeidsmarktregio’s stond 
expliciet op de agenda. Afgesproken was om de eerste twee jaar vooral te focussen op het realiseren van de banenafspraak om 
125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Een te ontwikkelen visie zou door de partijen die betrokken 
zijn bij de formatie, kunnen worden meegenomen in de besprekingen en onderhandelingen. Voor gemeenten is het volgens de 
VNG cruciaal dat zij adequate financiering ontvangen om het grote maatschappelijke vraagstuk aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt op te kunnen pakken. Op dat vlak stapelen de knelpunten zich op die op korte termijn niet lijken te worden 
opgelost. Daarnaast kampen veel gemeenten met grote tekorten op de BUIG (budget voor de uitkeringen). Om die reden 
heroverweegt de VNG deze zomer de positie in de Werkkamer. Klik hier voor meer informatie.  
 

EVALUATIE VNG GOVERNANCE NIEUWE RAADSPERIODE 

In september –oktober wordt de eerste rapportage verwacht van de evaluatie onder leiding van Wim Deetman van de VNG 
governance in de nieuwe raadsperiode. De zomermaanden zijn gebruikt voor het schrijven van aanbevelingen n.a.v. de 
bevindingen. De evaluatie zal plaatsvinden tijdens de BALV op 1 december a.s. Bij de evaluatie stonden vragen centraal rondom 
de volgende pijlers: de VNG als krachtige belangenbehartiger, de VNG-commissiestructuur in het licht van maatschappelijke 
opgaven, netwerkfunctie richting achterban, medeoverheden en anderen, relatie met provinciale afdelingen, verenigingen en 
netwerken en de positie van raadsleden en griffiers in de VNG.   
 

VNG BESTUURDERSDAG EN BALV OP 1 DECEMBER  

De zesde editie van de VNG Bestuurdersdag en de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) zal plaatsvinden op vrijdag 
1 december a.s. (locatie nog onbekend). Tijdens deze bijeenkomst zal aandacht worden besteed aan het advies van Wim 
Deetman over de toekomst van de VNG governance in de nieuwe raadsperiode (zie ook hierboven). Verder zal de actualiteit 
rond de kabinetsformatie en het Regeerakkoord aan bod komen. Nadere gegevens volgen later.  
 

VIERDE VNG DENKTANK: THEMA REGIONALE SAMENWERKING 

Op 21 september staat de kick-off gepland van de 4e VNG Denktank, onder voorzitterschap van Milo 
Schoenmaker, burgemeester van Gouda. Overige ZH leden van de denktank: Jan van Ginkel, concerndirecteur 
provincie Zuid-Holland en  Maarten Struijvenberg, wethouder Rotterdam. Vanuit de VNG-directie fungeert Kees 
Breed als adviseur. Deze Denktank zal zich gaan buigen over het thema regionale samenwerking en richt zich in 
het bijzonder op de vraag hoe gemeenten samen met andere partijen op regionaal niveau adequaat kunnen 
inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt en wat daarbij de rol is van het openbaar bestuur. Eerder is 

besloten om de inhoud voorop te stellen en de focus te leggen op de veranderingen op de arbeidsmarkt, o.a. door de 
ontwikkeling van de techniek. De Denktank zal in juni 2018 haar werkzaamheden afronden; de opbrengst wordt gepresenteerd 
tijdens het VNG-Jaarcongres in Maastricht. Klik hier voor meer informatie.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 

 

https://vng.nl/files/vng/201706_de_staat_van_de_gemeente.pdf
https://vng.nl/files/vng/201706_de_staat_van_de_gemeente.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/participatiewet/nieuws/vng-bezint-zich-op-positie-in-werkkamer
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/gemeentelijke-samenwerking/nieuws/4e-vng-denktank-van-start
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HEIDAG EN VERGADERING COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFIERS  

Begin juli was de commissie Raadsleden en Griffiers bijeen voor een heidag en een reguliere vergadering. Tijdens de heidag werd 
gesproken over de interne evaluatie van de commissie en de Ontwikkelagenda Lokale Democratie. Naar aanleiding van de 
evaluatie van de governancestructuur van de VNG, onder leiding van Wim Deetman, vindt de commissie het van belang ook zelf 
een evaluatie uit te voeren. Op basis van de discussie tijdens de heidag zal de commissie een advies uitbrengen aan de 
commissie-Deetman. Overige agendapunten waren: de communicatie over de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering ('Samen 
Organiseren'), sturen op kengetallen (beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl) en regionale samenwerking. Lees meer:  
Terugblik heidag en vergadering commissie R&G, 5 en 6 juli 2017.  
 

GEDRAGSCODE VOOR RAADSLEDEN BINNEN EN BUITEN DE RAADSZAAL 

De gemeenteraadsleden in Maastricht hebben in een gedragscode afgesproken elkaar niet meer persoonlijk aan te vallen. Die 
afspraak geldt in de raadszaal, maar ook op sociale media. De gemeente Maastricht stelt haar gedragscode voor de 
gemeenteraad beschikbaar voor andere gemeenten. Voor zover bekend is Maastricht de eerste gemeente die ook afspraken 
heeft over gedrag buiten de raadszaal. De raadsleden beloven elkaars integriteit niet in twijfel te trekken, de feiten niet te 
verdraaien en te luisteren naar elkaars argumenten. Bovendien beloven ze in het openbaar voor elkaar op te komen. Lees meer: 
Afspraken_omgangsvormen_gemeenteraad_Maastricht.pdf . Klik hier voor meer informatie.    
 

DIVERSE BELANGRIJKE DATA RONDOM DE RAADSVERKIEZINGEN VAN 2018 

De VNG is, mede met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, bezig met het actualiseren van de antwoorden bij 
de veel gestelde vragen over de verkiezingen. De VNG verwacht dit eind augustus af te ronden en heeft alvast een overzicht 
gemaakt van belangrijke data rond de raadsverkiezingen van 2018. Lees meer: Belangrijke data rond de raadsverkiezingen in 
2018.  
 

RAAD OP ZATERDAG OP 16 SEPTEMBER IN UTRE CHT 

Op 16 september a.s. vindt weer een Raad op zaterdag plaats van 10.00-15.00 uur in het geldmuseum in Utrecht. Deze Raad op 
Zaterdag staat in het teken van de invoering van de Omgevingswet. Hoe gaat de wet nu echt in de praktijk werken? Verandert er 
iets in de rol van een raadslid  én wat merkt de samenleving er van? Neem kennis van praktijkvoorbeelden uit gemeenten en van 
collega-raadsleden en deel ervaringen, bekijk een film, debatteer mee of maak een omgevingswandeling om zo te ervaren wat 
er door de Omgevingswet mogelijk wordt en wat dit van een raadslid vraagt.  Er zijn drie rondes van 75 minuten 
geprogrammeerd, waarbij in kleine groepjes met elkaar aan de slag wordt gegaan. Klik hier voor meer informatie.  
 

RAADSLEDENBIJEENKOMST SAMEN ORGANISEREN OP 23 SEPTEMBER IN ROTTERDAM  

De ALV van de VNG stemde op 14 juni jl. in met de voorstellen over de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). 
Gemeenten stemden tegelijk in met de instelling van een College van Dienstverleningszaken en een Fonds Gezamenlijke 
Gemeentelijke Uitvoering. In de maand september organiseert  Samen Organiseren een aantal regionale bijeenkomsten over het 
thema ‘informatiesamenleving en de nieuwe vraagstukken voor de (lokale) overheid'. Aan bod komen de rollen van raadsleden 
en raadsgriffiers, kennis en capaciteit bundelen, en het benutten van de innovatiekracht van gemeenten. In de bijeenkomsten is 
ook ruim aandacht voor Samen Organiseren en het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. Op 23 september vindt van 
9.30-15.00 uur een bijeenkomst plaats in Rotterdam (Bar Brasserie Engels). Klik hier voor meer informatie en aanmelding.  
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN 

 

ADVIES RAAD OPENBAAR BESTUUR (ROB) ZORG VOOR SAMENHANGENDE ZORG 

'Er is meer samenhang nodig in de zorg, maar haal niet teveel overhoop in het systeem van zorgwetten of de organisatie van het 
openbaar bestuur.' Dat is de kern van het in juni verschenen advies 'Zorg voor samenhangende zorg' van de Raad voor het 
openbaar bestuur (Rob). Er is nog wel veel te verbeteren, stelt de Rob, er wordt nog teveel van het kastje naar de muur gestuurd 
en het credo 'zelfredzaamheid' is echt niet op iedereen van toepassing. De oplossingen zouden nu volgens het advies vooral 
lokaal moeten worden gevonden. Lees meer: Zorg voor samenhangende zorg.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR 

 

OPVOLGING GEDEPUTEERDE VAN DER SANDE  

De VVD-Statenfractie in Zuid-Holland draagt Jeannette Baljeu voor als gedeputeerde. Zij is de beoogd opvolger van Rogier van 
der Sande die per 1 september benoemd is als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Op 13 september stemmen 
Provinciale Staten over haar voordracht. Jeannette Baljeu was 7 jaar lang wethouder in Rotterdam. Ook was zij raadslid en 
fractievoorzitter van de VVD Rotterdam. Daarnaast was zij onder meer vicevoorzitter van het hoofdbestuur van de VVD, 

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/communicatief_verslag_heidag_cie_reng_juli_2017_.pdf
https://praktijkvoorbeelden.vng.nl/userpages/Unthemed/DownloadDocument.aspx?id=7362
https://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/arbeidszaken-en-personeelsbeleid/integriteit/afspraken-omgangsvormen-gemeenteraad-maastricht.aspx
https://vng.nl/files/vng/20170808-data-gemeenteraadsverkiezingen-2018-def.pdf
https://vng.nl/files/vng/20170808-data-gemeenteraadsverkiezingen-2018-def.pdf
https://vng.azavista.com/event_website_pages/view/59315ea3-17d0-4ac1-9210-096aac110004/59315ea2-82a8-4408-ada3-096aac110004/586e9ed91e
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/20170810-brief-raadsleden-uitnodiging-bijeenkomsten.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/advies_zorg_voor_samenhangende_zorg.pdf
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voorzitter van de Taskforce OV-studentenkaart Beter Benutten en bestuurslid van de DCMR (Milieudienst Rijnmond). 
Momenteel is zij directeur van een kennisinstelling in de bouw.  
 

NIEUWE LOCO PROVINCIESECRETARIS EN GRIFFIER  

Per 4 september a.s. start Jan van Ginkel als concern directeur/loco-provinciesecretaris van Zuid-Holland. Van Ginkel was eerder 
in Zuid-Holland actief als gemeentesecretaris van Schiedam en Molenwaard en was werkzaam bij de gemeente Den Haag. Hij 
was ook actief binnen de VNG.  Op 1 oktober a.s. start Eric Meurs met zijn werkzaamheden als statengriffier voor de provincie 
Zuid-Holland. Eric Meurs is sinds  2010 griffier van de gemeente Vlaardingen.  Hij is tevens ZH lid van de VNG commissie 
raadsleden en griffiers.  
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op  14 juni met o.a. de volgende agendapunten: voorjaarsnota 2017, bijstelling 
Subsidieplafonds 2017, Kadernota 2018-2021 en Subsidieregeling asbest er af zon er op 2017, regio Midden-Holland - voortgang 
uitvoering Bestuursakkoord Groene Hart, bestuurlijke ontwikkelingen Duin- en Bollenstreek. Klik hier voor meer informatie. Klik 
hier voor meer informatie.  
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE VERKEER EN MILIEU 

Deze provinciale statencommissie vergaderde op  7 en op 26 juni met o.a. de volgende agendapunten: Op 7 juni : advies 
luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport, tussenevaluatie proef Avondboot Drechtsteden, (1)Voorjaarsnota 2017, 
bijstelling subsidieplafonds 2017 en Kadernota 2018-2021 (2) Behandelvoorstel motie 684 Laadstations in de provincie (3) 
Kaderbesluit Infrastructuur 2017. Klik hier voor meer informatie. Op 26 juni: Onderzoeksrapporten PFOA en GenX in relatie tot 
bedrijven DuPont en Chemours. Klik hier voor meer informatie.   
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE RUIMTE EN LEEFOMGEVING  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 7 juni met o.a. de volgende agendapunten: voorjaarsnota 2017, bijstelling 
Subsidieplafonds 2017 en Kadernota 2018-2021, woondossier Zuid-Holland, subsidieregeling en Subsidieplafond stageplaatsen 
MBO en HBO Zuid-Holland, ontheffingsverzoeken van 1) de gemeente Binnenmaas ten behoeve van windpark Oude Maas en 2) 
de gemeente Leiden ten behoeve van molenbiotoop De Valk. Klik hier voor meer informatie.   
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE DUURZAME ONTWIKKELING  

Deze provinciale statencommissie vergaderde op 14 juni met o.a. de volgende agendapunten: voorjaarsnota 2017, bijstelling 
Subsidieplafonds 2017, Kadernota 2018-2021 en Subsidieregeling asbest er af zon er op 2017, standpunt ten aanzien van 
Faunabeheerplannen, aanbevelingen randstedelijke rekenkamer Natuurlijk bevoegd. Klik hier voor meer informatie.  .  
 

BESTUUR EN VEILIGHEID 

 

VNG COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEID 

Begin juli  kwam deze commissie in een meerdaagse bijeenkomst in Amersfoort bijeen met o.a. de volgende agendapunten: de 
keten zorg en veiligheid, de toekomst van de uitvoering van sancties (naar aanleiding van een whitepaper van het ministerie van 
V&J), de Ontwikkelagenda Lokale Democratie, interbestuurlijk toezicht, evaluatie van de Politiewet, het verkiezingsproces in 
2018 en de VNG Denktank. Drie thema’s besprak de commissie samen met leden van de VNG-commissie Gezondheid en 
Welzijn (G&W): keten zorg en veiligheid, de pilot mengvormen horeca en de Whitepaper koers en kansen. Over de 
Ontwikkelagenda Lokale Democratie was een samenzijn met de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers (R&G).  
Lees meer: Terugblik meerdaagse commissie Bestuur en Veiligheid 5 en 6 juli 2017.  
 

FINANCIEN 

 

VNG COMMISSIE FINANCIEN  

De VNG-commissie Financiën kwam 8 juni bijeen. Er is gesproken over: herziening financiële verhouding, het formatiespel, 
Verdeelmodel Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) en legesopbrengst. Een delegatie van het 
Ministerie van BZK gaf een toelichting op het rapport 'Rekening houden met verschil’. Klik hier voor meer informatie.  
 

PRECARIOBELASTING PER 1 JULI  

Per 1 juli jl. kunnen gemeenten geen precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven 
gemeentegrond exploiteren. Per 1 juli is de wet in werking getreden tot afschaffing van de precariobelasting op nutsnetwerken.  

https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2017/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_14_juni_2017
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Verkeer_en_Milieu_VenM/2017/Verkeer_en_Milieu_7_juni_2017
https://staten.zuid-holland.nl/Nieuws/Juni_2017/Commissie_Verkeer_en_Milieu_vergaderde_maandag_26_juni
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving_RenL/2017/Ruimte_en_Leefomgeving_7_juni_2017
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2017/Duurzame_Ontwikkeling_14_juni_2017
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/20170711-terugblik-meerdaagse-cie-bestuur-en-veligheid-5-en-6-juli.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinanci%C3%ABn/nieuws/terugblik-commissie-financien-van-8-juni-2017
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Gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken, mogen uiterlijk tot 1 
januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken blijven heffen. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal 
het tarief in rekening brengen dat op 10 februari 2016 gold. Gemeenten die onder de overgangsregeling vallen, maar na 10 
februari 2016 het tarief hebben verhoogd, moeten vanaf 1 juli 2017 hun tarief verlagen naar maximaal het tarief dat gold op 10 
februari 2016. Lees meer: Publicatie inwerkingtreding van de wet per 1 juli (Stb. 2017, 196).  
 

WIJZIGING BIJSTANDSNORMEN PER 1 JULI  

Per 1 juli zijn de bijstandsnormen gewijzigd. Als gevolg hiervan wijzigden ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij 
de kwijtschelding van belastingen. Lees meer: Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 juli 2017 .  
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 

 

VNG COMMISSIE DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID  

Deze commissie vergaderde begin juli vóór de ALV van de VNG, waar de voorstellen rond Samen Organiseren werden 
aangenomen. De commissie benadrukte dat ‘Samen Organiseren’ niet als verplichtend zou moeten worden gezien, maar iets dat 
gemeenten zouden moeten willen. Het is een instrument om de gemeentelijke dienstverlening op orde te krijgen; er wordt 
‘ontzorgd’. De positie van de gemeenteraad verdient daarbij de nodige aandacht. De commissie besprak twee recente 
rapporten: ‘Maak Waar!’ en ‘Digidelta; samen versnellen’.  Klik hier voor meer informatie.  
 

SELECTIELIJST GEMEENTEN EN INTERGEMEENTELIJKE ORGANEN 2017 

De Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 is vastgesteld door de algemene rijksarchivaris namens de 
minister van OCW. In de Selectielijst zijn de bewaartermijnen van archiefbescheiden vastgelegd. De Selectielijst is  van 
toepassing op archiefbescheiden opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 2017. Bij het vaststellingbesluit is de oude Selectielijst 
archiefbescheiden gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2012 afgesloten. Deze blijft van toepassing op 
archiefbescheiden ontvangen of opgemaakt in de periode van 1 januari 1996 tot 1 januari 2017. Een actualisering van de 
Handreiking gebruik selectielijst en van de SelectTool komt binnenkort beschikbaar. Lees meer: Vaststellingbesluit Selectielijst 
gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 en Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 .  

 

CONFERENTIE VISITATIECOMMISSIE INFORMATIEVEILIGHEID OP 28 SEPTEMBER IN GOUDA 

De visitatiecommissie Informatieveiligheid heeft in de afgelopen twee jaar 120 gemeenten bezocht waarbij is gesproken met  
colleges en verantwoordelijken voor informatieveiligheid.  Centraal in de gesprekken stond het  belang van informatieveiligheid 
voor een professionele gemeente én daarbij de cruciale rol van college en bestuur. Zowel kleine als grotere gemeenten hebben 
aandacht gekregen van de visitatiecommissie die haar onderzoek op 31 mei jl. heeft afgerond. De conclusies staan in een 
eindrapport dat tijdens een middag conferentie op 28 september a.s. in Gouda zal worden gepresenteerd. Meer informatie en 
aanmelden: VNG Congressen.  
 

JEUGD 

 

UPDATE HANDREIKING HANDHAVING EN NALEVING WMO EN JEUGDWET 

De handreiking Handhaving en naleving Wmo 2015 en Jeugdwet heeft een update gekregen. In deze handreiking is nu o.a. de 
aanpassing in de Jeugdwet verwerkt, is informatie over het waarschuwingsregister en het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) 
opgenomen. Ook is er informatie te vinden over de pilot 'Voorkomen fraude gemeentelijk sociaal domein' van een aantal 
gemeenten en is er aandacht voor het Ondersteuningteam Fraudesignalen (OTF). Lees meer: Handhaving en naleving Wmo 2015 
en Jeugdwet: handreiking voor gemeenten (pdf, herziene versie 2017).  
 

VERGADERING SUB-COMMISSIE JEUGD OP 29 JUNI  

De VNG-subcommissie Jeugd kwam op 29 juni bijeen in Utrecht. Daar bespraken de bestuurders de wachtlijsten in de jeugdhulp 
en de liquiditeitspositie van gecertificeerde instellingen. De subcommissie stemde in met de lijn om per jeugdregio een 
casustafel met experts in te richten voor zeer complexe, vastlopende casussen. Gemeenten bespreken via het ambtelijk en 
bestuurlijk netwerk J42 verder hoe dit optimaal kan worden geregeld. Benadrukt werd dat wachtlijsten van alle tijden zijn, maar 
gemeenten daarin ook hun rol moeten pakken. Het thema jongvolwassenen werd besproken (zie ook onder commissie 
onderwijs, cultuur en sport). De subcommissie vindt het belangrijk om bij het Rijk te agenderen dat de verschillende wetten 
goed op elkaar aansluiten. Daarnaast constateerde de sub-commissie dat gemeenten zelf veel kunnen doen om de overgang 18 - 
/ 18 + vloeiend te laten verlopen. Een ander belangrijk onderwerp was het standpunt van de VNG over de Transitie Autoriteit 
Jeugd (TAJ). Klik hier voor meer informatie.  
 

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170522/publicatie_inwerkingtreding/document3/f=/vkeeb7v5v3zk.pdf
https://vng.nl/files/vng/20170628-bedragen-kwijtschelding-belasting-1-7-17.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/nieuws/terugblik-cie-dienstverlening-en-informatiebeleid-6-juli
https://vng.nl/files/vng/stcrt-2017-38013.pdf
https://vng.nl/files/vng/stcrt-2017-38013.pdf
https://vng.nl/files/vng/201410_concept_verordening_sociaal_domein_kaag_en_braassem.pdfhttps%3A/selectielijst_gemeenten_en_intergemeentelijke_organen_vastgesteld_stcrt__0.pdf
https://vng.azavista.com/event_website_pages/view/5943c523-5240-44bb-bca0-0f3cac110004/5943c522-d088-4963-aebf-0f3cac110004/b5fd663f2c
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/handreiking_handhaving_en_naleving_wmo_2015_en_jeugdwet.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/handreiking_handhaving_en_naleving_wmo_2015_en_jeugdwet.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/terugblik-vergadering-vng-subcommissie-jeugd-29-juni
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BEËINDIGEN DBC-SYSTEMATIEK J-GGZ: CHECKLIST VOOR GEMEENTEN 

Vanaf 2018 kopen gemeenten de j-ggz niet meer in met de DBC-systematiek. Dit is bij de overgang van de j-ggz naar de 
Jeugdwet bestuurlijk afgesproken. Wat moet u doen om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe bekostigingssystematiek j-ggz? VNG, 
GGZ Nederland en het programma i-Sociaal Domein maakten een checklist (presentatie), die een beknopt overzicht geeft van 
wat er moet gebeuren bij de beëindiging van de dbc-systematiek voor jeugd-ggz, inclusief basis-ggz, bij zowel aanbieders als 
gemeenten. Dit is een eerste versie, die  telkens wordt vernieuwd bij nieuwe inzichten. Lees meer: Checklist beëindiging DBC-
systematiek voor de jeugd-ggz (Versie 14 juli 2017).  
 

WET HARMONISATIE KINDEROPVANG PEUTERSPEE LZAALWERK 

De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang treden op  1 januari 
2018 in werking. Deze wet regelt dat peuterspeelzaalwerk onder de definitie van kinderopvang komt. Het onderscheid tussen 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven verdwijnt. De rol van de gemeente verandert, doordat een grotere groep ouders in 
aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Lees meer: Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.  
 

ONDERZOEK NAAR GEMEENTELIJKE FINANCIËN SOCIAAL DOMEIN 2016 

In opdracht van BZK   voert Cebeon momenteel een onderzoek uit om een beeld te krijgen van de inkomsten en uitgaven van 
gemeenten in het sociaal domein over 2016. Alle gemeentesecretarissen krijgen eind juli het verzoek van Cebeon om een 
enquête in te vullen. De VNG beveelt het gemeenten van harte aan om deel te nemen aan dit onderzoek. Dat dit onderzoek 
wordt uitgevoerd is een van de afspraken die tussen gemeenten en het Rijk zijn gemaakt, nadat in het najaar van 2016 een 
onterecht beeld was ontstaan over de financiële uitkomsten in het sociaal domein 2015. De uitkomsten van dit onderzoek 
worden gebruikt bij de Overall rapportage sociaal domein die BZK in november a.s. aan de Tweede Kamer zal sturen. Klik hier 
voor meer informatie.  
 

ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT 

 

VNG COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT  

Deze commissie besprak op 8 juni het thema 'Doorlopende lijn naar volwassenheid, integrale aanpak  
jongvolwassenen 16-27'. Op de commissievergadering was hierover een trio-presentatie. Het landelijk netwerk 
Doorlopende lijn is ontstaan uit het project jeugdwerkeloosheid, waarbij aansluiting is gezocht bij de G32. Vanuit 
het netwerk is aansluiting gezocht bij de door Nji, VNG, Movisie en Divosa georganiseerde aanpak 16–27 jaar. Dit 
najaar wordt door VNG en Rijk samen een Jongvolwassenentop georganiseerd om knelpunten in de overgang naar 

volwassenheid op te lossen. Klik hier voor meer informatie.   
 

INDEXERING EN WIJZIGING SUBSIDIES WELZIJN EN CULTUUR 2015-2018 

In de VNG ledenbrief “Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2015-2018” staan de laatste gegevens over loonkosten 
in de Cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg, Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie. Daarin  
staan ook de actualiteiten in wetgeving en kwaliteitscertificering die kosten- en personeelsgerelateerd zijn, en de Cao- 
bepalingen die gelden bij gemeentelijke bezuinigingen. Daarnaast wordt de looncompensatie vermeld die een gemeente voor de 
diverse beleidsonderdelen ontvangt. De VNG benadrukt dat de genoemde loonkostenontwikkelingen slechts een informatief 
karakter hebben. Lees meer: Ledenbrief Indexering/wijziging subsidies/bekostiging, Welzijn en cultuur 2015-2018.  
 

GEZONDHEID EN WELZIJN 

 

VNG-COMMISSIE GEZONDHEID EN WELZIJN 

Deze commissie vergaderde op 6 juli met op de agenda een presentatie van het CIZ. Het CIZ wil een bijdrage leveren aan het 
goed functioneren van het zorgstelsel door het leveren van beleidsinformatie aan de diverse spelers binnen dat stelsel.  Verder 
werd er een toelichting gegeven op Wmo-actualiteiten, o.a. de herindicatie van GGZ-B cliënten. De herindicatie wijst uit dat 
slechts een klein gedeelte van de cliënten overgaat naar de Wmo. Overige onderwerpen: het pgb-trekkingsrecht, de verdeling 
van begeleidingsmiddelen binnen de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang,  vormgeving van het Transformatiefonds 
en  vormgeving van het bestuurlijk partnerschap van Rijk en gemeenten op het terrein van de Publieke Gezondheid. Klik hier 
voor meer informatie.  
 

WERK EN INKOMEN 

 

VNG COMMISSIE WERK EN INKOMEN  

http://i-sociaaldomein.nl/sites/isd/files/publicaties/2017/checklist_beeindiging_dbc-systematiek_voor_jeugd-ggz.pdf
http://i-sociaaldomein.nl/sites/isd/files/publicaties/2017/checklist_beeindiging_dbc-systematiek_voor_jeugd-ggz.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170803_ledenbrief_wet-harmonisatie-kinderopvang-en-peuterspeelzaalwerk.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/onderzoek-naar-gemeentelijke-financien-sociaal-domein-2016
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/vng-commissies-aandacht-integrale-aanpak-jongeren-16-27
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170727_ledenbrief_indexering-wijziging-subsidies-bekostiging-welzijn-en-cultuur-2015-2018.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/terugblik-vng-commissie-gezondheid-en-welzijn-6-juli
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De VNG-commissie Werk en Inkomen kwam 8 juni bijeen. De commissieleden stonden uitgebreid stil bij het macrobudget en de 
verdeling van de (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) BUIG. De commissieleden blikten terug op de 
gezamenlijke commissievergadering Werk en Inkomen en Financiën van 24 mei jl. en het Bestuurlijk Overleg VNG-SZW met 
staatssecretaris Klijnsma van 1 juni jl. De Commissie vond , net als de VNG-commissie Financiën, dat het verdeelmodel tot 
onacceptabele uitkomsten leidt en dat het beschikbare macrobudget ontoereikend is voor een goede uitvoering van de taken.  
Er werd een motie macrobudget BUIG voorbereid voor de ALV op 14 juni, een motie die met grote meerderheid werd 
aangenomen. Klik hier voor meer informatie.  
 

REGIONALE ECONOMIE & ARBEIDSMARKT 

Omdat het thema regionale economie en arbeidsmarkt één van de thema’s is van de VNG Agenda 2017 houdt de VNG per 
maand een overzicht bij van selecties uit het nieuws rond dit thema. In het juli overzicht wordt o.a. aandacht besteed aan de 
'Groeiagenda 2030: Goed Leven in de Drechtsteden'. In de komende jaren wil deze regio voor krachtige, economische groei 
stevig (blijven) inzetten op goed wonen, goede bereikbaarheid en goed werken. De Provincie is voor het verwezenlijken van 
deze ambities een belangrijke partner.  In het overzicht ook aandacht voor de 'Economische agenda 2017-2020' van de 
gemeente Leidschendam-Voorburg. Klik hier voor meer informatie.  
 

RUIMTE EN WONEN 

 

OMGEVINGSWET 

Eind juli stelde minister Schultz dat de invoeringsdatum wat haar betreft zal worden uitgesteld. De invoeringsdatum werd eerder 
al een jaar uitgesteld (van 1 januari 2018 naar 2019),  ook die datum wordt niet gehaald. Volgens haar wordt de vertraging van 
de wet veroorzaakt door de complexiteit van de ministeriële regelingen en de vier aanvullingswetten. Het vraagt meer tijd dan 
ze had ingeschat en ze geeft nu de voorkeur aan zorgvuldigheid boven snelheid. Het uitstel zou geen gevolgen hebben voor de 
einddatum van de transitie in 2029. De stelselherziening van het omgevingsrecht bestaat uit drie sporen. In het hoofdspoor 
bevindt zich de inmiddels aangenomen Omgevingswet, met bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De overgang van het 
bestaande naar het nieuwe wetgevingsstelsel wordt geregeld via het invoeringsspoor: dit omvat de Invoeringswet met 
onderliggende invoeringsregelgeving. Tot slot kent de stelselherziening een aantal aanvullingssporen. Via de aanvullingssporen 
worden beleidsontwikkelingen en een aantal lopende wetgevingsprocessen opgenomen in de Omgevingswet. De bedoeling is 
dat de wetgevingsproducten uit de aanvullingssporen bij inwerkingtreding integraal onderdeel vormen van de 
omgevingswetgeving. Klik hier voor meer informatie.    
 

VNG COMMISSIE RUIMTE EN WONEN 

Deze commissie vergaderde begin juli met o.a. de volgende agendapunten: nationaal perspectief energie en ruimte. Hierin 
wordt ingezet op het minimaliseren van de opgave voor energieopwekking op land. De commissie kreeg ook een presentatie van 
landschapsarchitect Dirk Sijmons over de invloed van de energietransitie op de inrichting en kwaliteit van de ruimte. Klik hier 
voor meer informatie.  
 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 

 

LOKALE ENERGIE ETALAGE 

Waar zit de energie-opgave in uw gemeente? En waar zet u op in als bestuurder/raadslid? De Lokale Energie 
Etalage maakt de voortgang van de energietransitie zichtbaar door lokale trends en energiegebruik, 
beleidsinzet van gemeenten en lokale initiatieven bij elkaar te brengen. De beleidsinzet is door de gemeenten 
zelf ingevuld via de energie-enquête.  Klik hier voor meer informatie.  
 
 

MANIFEST MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN 

Tot nu toe ondertekenden 74 gemeenten (w.o een aantal Zuid-Hollandse gemeenten) het Manifest Maatschappelijk 
verantwoord inkopen, met als doel de publieke inkoopkracht en opdrachtgeverschap te versterken. Maatschappelijk 
verantwoord inkopen houdt direct verband met SDG 12: duurzame productie en consumptie. Eisen bij aanbestedingen kunnen 
bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, het voorkomen van schendingen van mensenrechten in de 
(internationale) productieketen en het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden in toeleveringslanden.  Maatschappelijk 
verantwoord inkopen houdt ook verband met de Duurzame Investeringsagenda van VNG, IPO en UvW, die de overgang naar een 
energieneutraal en klimaatbestendig Nederland wil versnellen. Het volgende moment van ondertekening is in het najaar, maar 
gemeenten kunnen nu al toetreden tot het manifest en dit doorgeven aan het Ministerie van IenM, via 
postbusMVI@minienm.nl.  Vanaf 3 juli jl. presenteert PIANOo, in opdracht van het ministerie van I en M de actieplannen van 

https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/financien-werk-en-inkomen/nieuws/terugblik-commissie-werk-en-inkomen-juni-2017
https://vng.nl/onderwerpenindex/economie/regionale-economie/nieuws/uit-de-media-regionale-economie-arbeidsmarkt-juli
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet-invoering%20/nieuws/invoering-omgevingswet-weer-uitgesteld-vng-reactie
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/nieuws/terugblik-vng-cie-ruimte-wonen-6-juli
https://www.lokaleenergieetalage.nl/
mailto:postbusMVI@minienm.nl
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o.a. gemeenten die het Manifest MVI hebben ondertekend. Hier is bijv. het actieplan te vinden van de Zuid-Hollandse gemeente 
Goeree-Overflakkee. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT  

Deze  commissie vergaderde op 8 juni met o.a. de volgende agendapunten: de governance van de energietransitie; inzet is om 
hierin samen met het Rijk op te trekken als gelijkwaardige partners, zodat er een nationaal programma komt (als bijdrage aan 
Europa) met lokaal eigenaarschap. Aandachtspunten vanuit de commissie bij de verdere uitwerking zijn: hoe gaan we als 
gemeenten om met het socialiseren van de kosten, met maatschappelijke weerstand en met beperkte ambtelijke capaciteit 
en hoe voorkomen we vrijblijvendheid en wat kunnen we leren van ervaringen in andere landen (Duitsland en Denemarken).  
De commissie werd ook bijgepraat over de Omgevingswet. Een ander belangrijk thema voor de commissie is mobiliteit. Klik hier 
voor meer informatie.  
 

EUROPA 

 

EUROPESE MOBILITEITSWEEK IN SEPTEMBER  

In de week van 16 tot en met 22 september vindt de Europese mobiliteitsweek 2017 plaats, met als thema: ‘Delen brengt je 
verder’. Rijkswaterstaat nodigt gemeenten uit op verschillende manieren activiteiten te houden op het gebied van duurzaam 
verkeer en vervoer in de Europese mobiliteitsweek.  Klik hier voor meer informatie.  
 

EUROPESE WEEK VAN DE LOKALE DEMOCRATIE IN OKTOBER  

Het Congres van Regionale en Lokale Overheden van de Raad van Europa moedigt decentrale 
overheden van de 47 lidstaten aan om activiteiten te houden in de Europese Week van de Lokale 
Democratie (EWLD).  De EWLD is een jaarlijks evenement om de Europese democratie te 
concretiseren zodat de burgers de impact op lokaal niveau rechtstreeks kunnen 'voelen'. De EWLD is 
van 9 tot en met 15 oktober, het thema is dit jaar 'Participatie, raadpleging en engagement van de 
burger ter bevordering van de lokale democratie'.  Klik hier voor meer informatie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/ontwikkelingen-mvi/manifest-maatschappelijk-verantwoord-inkopen
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/terugblik-commissie-milieu-energie-en-mobiliteit-juni-2017
https://vng.nl/onderwerpenindex/europa/nieuws/doe-mee-aan-de-europese-mobiliteitsweek-2017
http://www.congress-eldw.eu/en/

