
 

NIEUWS VZHG 
 
VZHG JOURNAAL VERNIEUWD 
Met ingang van 2016 heeft het VZHG Journaal een nieuwe lay-out gekregen. De vaste rubrieken zijn gehandhaafd.  De naam 
Journaal is ongewijzigd omdat deze aanduiding in de loop der jaren een plaats heeft gekregen in de informatievoorziening die de 
leden (de 60 ZH gemeenten) van de VZHG ontvangt.  De opzet van het vernieuwde journaal sluit aan bij de eerder 
gemoderniseerde website www.vzhg.nl. Nieuwe- en reeds eerder verschenen Journaals zijn beschikbaar op de VZHG website. 
De Journaals worden digitaal verzonden naar alle gemeenten in Zuid-Holland (via de gemeentesecretarissen naar de colleges en 
via de griffiers naar de raadsleden). Verder wordt het digitaal verzonden naar bestuurders en ambtenaren van de provincie, naar 
de VNG en zusterverenigingen, naar de Samenwerkingsorganen in Zuid-Holland, de Zuid-Hollandse leden in het VNG bestuur en 
de commissies en een groot aantal overige geïnteresseerden. Wilt u een eigen exemplaar in uw mailbox ontvangen, stuur dan 
een bericht naar : rvrolijk@rijswijk.nl.  
 
MIRJAM SALET WAARNEMEND VOORZITTER VZHG 

Het bestuur van de VZHG heeft, op advies van de vertrouwenscommissie, besloten als opvolger van 
Frank Koen als voorzitter van de VZHG bij de ALV op 15 april a.s. voor te dragen mevrouw Mirjam Salet.  
Mevrouw Salet was eerder vice-voorzitter/penningmeester van de vereniging.  Zij is sinds november 
2015 burgemeester van de gemeente Nissewaard. Eerder van zij wethouder van Gorinchem, 
burgemeester van ’s-Gravendeel, van Hoogezand-Sappemeer en van Spijkenisse. Na de fusie van de 
gemeenten Spijkenisse en Bernisse in januari 2015 was zij waarnemend burgemeester van Nissewaard. 
Tot aan de ALV op 15 april a.s. zal zij optreden als waarnemend voorzitter. Klik hier voor meer 
informatie.  

 
GESPREK VZHG- GEDEPUTEERDE VAN DER SANDE/ NOTITIE SLIMMER EN STERKER BESTUUR IN ZUID-HOLLAND 
In januari vond een gesprek plaats tussen leden van het VZHG bestuur en gedeputeerde van der Sande. De heer van der Sande 
(portefeuille bestuur en transparante overheid) gaf een toelichting op de notitie “Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland” 
(zie ook onder provinciaal bestuur).  De gedeputeerde gaf een toelichting op de notitie waarbij de provincie kiest voor een 
andere rol in het kader van bestuurlijke kwaliteit: het accent ligt niet meer op herindelen en bestuurskrachtonderzoek. De 
provincie wil gebruik gaan maken van een andere beoordeling.  Van der Sande gaf aan hierbij de VZHG als gesprekspartner te 
willen betrekken omdat de VZHG geïnformeerd is en kennis heeft over bestuurlijke zaken in Zuid-Holland.  De VZHG heeft 
aangegeven partner te willen zijn voor het proces. De VZHG kan ook een rol spelen in het uitwisselen van best-practices, 
thema’s en dilemma’s.  
 
VZHG JAARVERGADERING EN CONGRES OP 15 APRIL 2016 IN ALPHEN AAN DEN RIJN 

Op 15 april a.s. vindt de VZHG jaarvergadering en het congres plaats in het gemeentehuis van Alphen 
aan den Rijn. Na de opening en het welkomstwoord vindt de jaarvergadering plaats en behandeling 
van de jaarstukken. Bijzonderheid dit jaar is dat officieel een nieuwe voorzitter wordt benoemd en 
afscheid wordt genomen van oud-voorzitter Frank Koen. Als thema voor het congresgedeelte is 
gekozen voor: Besturen met lef in het sociaal en maatschappelijk domein.  Voor de pauze zal de nieuwe 
gastgemeente voor de ALV in 2017 zich kort presenteren. Na de pauze vinden werkbezoeken plaats 
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rond het thema, in samenwerking met de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Tijdens de lunch wordt aandacht 
besteed aan het thema: Sluitende aanpak verwarde personen. Noteert u deze datum vast in uw agenda! Nadere gegevens over 
het programma en de aanmelding volgen nog.  
 

NIEUWS VNG 
 
GEMEENTELIJK VERSNELLINGS ARRANGEMENT (GVA) 
Per 1 januari 2016 is het Gemeentelijk Zelfzorgarrangement (GZZA) vervangen door het Gemeentelijk Versnellingsarrangement 
(GVA). Het GVA biedt gemeenten meer mogelijkheden om te voorzien in huisvesting van asielzoekers met een 
verblijfsvergunning. Zij kunnen deze vergunninghouders nu als noodmaatregel ook tijdelijke huisvesting bieden zolang 
permanente huisvesting niet mogelijk is. Een belangrijke voorwaarde voor tijdelijke huisvesting in het kader van het GVA is, dat 
de huisvesting niet bestemd of geschikt is voor permanente bewoning. Klik hier voor meer informatie.  
 
NIEUWJAARSBOODSCHAP VNG VOORZITTER JAN VAN ZANEN  
VNG voorzitter Jan van Zanen stelde in zijn nieuwjaarsboodschap dat ook in 2016  het sociaal domein en het 
vluchtelingenvraagstuk een groot deel van de aandacht van gemeenten zal blijven vragen, waarbij er volgens hem wel een  
andere fase aanbreekt. In het sociaal domein zijn gemeenten aangekomen in de fase van transformatie. Dat betekent enerzijds 
dat de bezuinigingen die met de decentralisaties gepaard gingen dit jaar pas echt voelbaar worden voor de  inwoners. Anderzijds 
betekent het volgens van Zanen ook dat gemeenten nu kunnen laten zien waartoe zij in staat zijn om maatwerkoplossingen voor 
de inwoners te bedenken.  Wat het vluchtelingenvraagstuk betreft moet dit jaar wat hem betreft verder worden gewerkt aan 
oplossingen voor de lange termijn. Klik hier voor meer informatie.  
 
VNG PLATFORM ASIEL  EN INTEGRATIE 
De VNG heeft een platform asiel en integratie ingesteld waar gemeenteambtenaren kennis en ervaring kunnen uitwisselen over 
het asiel- en integratievraagstuk. Voor communicatieprofessionals bij gemeenten heeft de VNG een Communicatieplatform 
opgezet. Daarin is ook een onderdeel Asiel en vluchtelingen opgenomen. Klik hier voor meer informatie.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 
 
ADVIES RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR “WISSELWERKING” 
Eind december 2015 heeft de ROB een advies uitgebracht aan minister Plasterk onder de titel “Wisselwerking” (naar een betere 
wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking).  Dit advies is een vervolg op de in januari 2015 
uitgebrachte verkenning “Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden”.  Veel gemeenteraadsleden hebben volgens 
de ROB het gevoel de greep te verliezen op de taken die samen met andere gemeenten worden uitgeoefend en vaak is er niet 
genoeg inhoudelijke betrokkenheid van gemeenteraadsleden bij het werk van het regionale samenwerkingsverband. De 
gevolgen kunnen volgens de ROB beheersbaar blijven, als er actief ingezet wordt op de wisselwerking tussen de gemeenteraden 
en de instellingen voor bovengemeentelijke samenwerking. In het advies wordt ingegaan op de rollen van de diverse actoren.  
Klik hier voor meer informatie.  
 
NATIONAAL RAADSLEDENONDERZOEK 2014 
Onlangs zijn de gegevens bekend geworden van het Nationaal Raadsledenonderzoek 2014, dat is uitgevoerd door Daadkracht in 
samenwerking met Raadslid.Nu. Daadkracht voert sinds 2007 dergelijke  onderzoeken uit. Doel van het trendonderzoek is de 
gemiddelde tijdsbesteding van gemeenteraadsleden te meten over de jaren heen d.m.v. een grootschalige web-enquête. Bijna 
70 procent van de raadsleden combineert het raadswerk met een betaalde baan en/of opleiding.  
Lees meer: Raadsledenonderzoek 2014. Klik hier voor meer informatie.  
 
ONDERZOEK RAADSLEDEN EN BURGERKRACHT  
In opdracht van Raadslid.nu heeft het IMI (Instituut Maatschappelijke Innovatie) onderzoek gedaan naar raadslid en 
burgerkracht. Doel van het onderzoek was om de invloed van burgerkracht op het werk van raadsleden te onderzoeken, omdat 
in veel gemeenten met bewonersinitiatieven wordt geëxperimenteerd. In het rapport geven raadsleden tips en adviezen hoe de 
raad op burgerinitiatieven kan reageren. Sleutelwoorden hierbij zijn: faciliteren, verbinden, controleren en kaderstellen.  Onder 
de geïnterviewde personen bevinden zich o.a. twee Zuid-Hollandse raadsleden (resp.van Leiden en Oegstgeest).  
Klik hier voor meer informatie.   
 
BIJEENKOMST VEILIGHEID EN LOKALE BESTUURDERS OP 12 FEBRUARI IN UTRECHT 
Op 12 februari a.s. vindt van 10.30-13.30 uur in Utrecht bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)  een 
bijeenkomst plaats speciaal voor raadsleden en burgemeesters over veiligheid. Door de instroom van grote aantallen 
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asielzoekers staan gemeente en gemeentebestuur volop in de schijnwerpers: rumoerige inspraakavonden met bewoners en 
burgemeesters en raadsleden die bedreigd worden. De bijeenkomst wordt geopend door Henk Bouwmans, directeur 
Raadslid.Nu. Vervolgens zullen adviseurs van het CCV een toelichting geven op het enquêterapport ‘Raadsleden en Veiligheid 
2015’, en  ingaan op veiligheidsbeleving van politici en burgers. Klik hier voor meer informatie.  
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN 
 
RAPPORT SCP “INFORMELE HULP, WIE DOET ER WAT? 
In dit onderzoek (uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van VWS) heeft  het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
beschreven wie er informele hulp geven. Het gaat dan om mantelzorgers, mensen die elkaar bij de start van de hulp al kennen, 
familie, vrienden of buren, maar ook vrijwilligers in de zorg of ondersteuning. Enkele conclusies:  Ruim vier miljoen mensen (33% 
van de volwassen Nederlanders) gaf in 2014 mantelzorg en bijna een miljoen mensen deed vrijwilligerswerk in de zorg. Hierbij 
zijn ruime definities gehanteerd. Ongeveer een vijfde van de mantelzorgers gebruikt respijtzorg (waarbij de hulp tijdelijk wordt 
overgenomen).  Mantelzorgers noemen dagopvang als voorziening waaraan meer behoefte is. Klik hier voor meer informatie.  
 
BUNDEL TSD 3 D’S EN LOKALE DEMOCRATIE 
Minister Plasterk ontving in januari uit handen van  voorzitter Han Noten van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) het 
eerste exemplaar van de essaybundel “De decentralisaties in het Sociaal Domein: wie houdt er niet van kakelbont”. De TSD  is in 
september 2014 door het kabinet opgericht om een vinger aan de pols te houden in het kader van de decentralisaties in het 
sociaal domein. De commissie kiest voor een aanmoedigende rol richting gemeenten als gesprekspartner en wil een bijdrage 
geven aan het trekken van lessen uit zowel positieve ervaringen als knelpunten. De decentralisaties gaan volgens de TSD niet 
alleen over zorg, participatie en onderwijs maar ook over de relatie tussen burgers en overheid. Aan zeven essayisten is 
gevraagd hierop te reflecteren.  Klik hier voor meer informatie.  
 
SER-ADVIES “GELIJK GOED VAN START” VOORZIENINGEN JONGE KINDEREN 
Investeren in voorzieningen voor jonge kinderen is lonend. Kinderopvang is niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, 
het levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en het verminderen van achterstanden. Dit staat in het SER-advies 
‘Gelijk goed van start. Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen’. Voor de komende 
kabinetsperiode is een agenda opgesteld met concrete aanbevelingen voor een toekomstbestendig stelsel. Een van de 
belangrijkste aanbevelingen op de middellange termijn is dat kinderen met een achterstand in aanmerking moeten komen voor 
extra stimuleringsprogramma’s (VVE).  Lees meer: SER rapport ‘Gelijk goed van start’. Klik hier voor meer informatie.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR 
 
NOTITIE SLIMMER EN STERKER BESTUUR IN ZUID-HOLLAND  
In de notitie “Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland” zijn door GS een aantal uitgangspunten uit het Hoofdlijnenakkoord 
2015-2019 nader uitgewerkt v.w.b. het onderwerp kwaliteit van het lokaal bestuur. De notitie bestaat uit twee delen: 
– Deel 1: Kwaliteit van het lokaal bestuur: uitgangspunten 
– Deel 2: Stand van zaken in de Zuid-Hollandse regio’s  
Alle colleges van B&W in Zuid-Holland (en de VZHG) hebben deze notitie in december jl. van gedeputeerde Van der Sande 
ontvangen. In de notitie zetten GS hun uitgangspunten voor de kwaliteit van het lokaal bestuur uiteen en gaan zij in op het ter 
beschikking staand instrumentarium en de manier waarop zij dit denken in te zetten. Tegen deze achtergrond worden in het 
tweede deel van de notitie de actuele ontwikkelingen in de diverse regio's beschreven en beoordeeld. De notitie is aangeboden 
aan PS en is op 20 januari besproken in de provinciale statencommissie bestuur en middelen.  
Klik hier voor meer informatie.   
 
NIEUWJAARSRECEPTIE PROVINCIE ZUID-HOLLAND OP 6 JANUARI  

Op 6 januari waren veel ZH bestuurders aanwezig op de nieuwjaarsreceptie op het provinciehuis in 
Den Haag.  CdK Jaap Smit hield een nieuwjaarstoespraak waarbij hij o.a.  zijn respect uitsprak  voor 
burgemeesters, colleges en gemeenteraden die zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen een 
plek te geven. Verder stelde hij dat wij in Europa op een kruispunt staan. "Deze tijd vol spanningen 
vraagt om wijsheid, kalmte en moedige leiders in politiek en elders."  De commissaris stelde in zijn 
toespraak ook dat voor bestuurlijk Zuid-Holland openheid naar de toekomst, aanpassingsvermogen 
en samenwerking van groot belang zijn. Klik hier voor meer informatie.   

 
 
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/veiligheidsbeleid/agenda/bijeenkomst-veiligheid-en-lokale-bestuurders
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/mantelzorg-vrijwilligerswerk/nieuws/scp-een-op-de-drie-nederlanders-geeft-informele-hulp
http://issuu.com/commissietsd/docs/transitiecommissie_soc_domein_essay/1
http://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2016/20160121-gelijk-goed-van-start.aspx
http://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2016/20160121-gelijk-goed-van-start.aspx
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/Ingekomen_stuk/2015/Notitie_Slimmer_en_sterker_bestuur_in_Zuid_Holland
http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@12149/2016/


 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE VERKEER EN MILIEU BIJEEN OP 13 JANUARI  
Deze commissie vergaderde op 13 januari o.a. over asbestproblematiek gemeente Westland, verlengen geldigheidsduur nota 
Onderhoud Kapitaalgoederen - deel Infastructuur Wegen en Vaarwegen 2012-2015 en de Incidentele subsidie 2016-2018 
gemeente Gorinchem voor project Reizigerstunnel NS-station. Klik hier voor meer informatie.  
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE RUIMTE EN LEEFOMGEVING BIJEEN OP 13 JANUARI 
Deze commissie vergaderde op 13 januari o.a. over Strategisch handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland en 
Behandelvoorstel motie  Inlopen tekort sociale huurwoningen. Klik hier voor meer informatie.  
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE DUURZAME ONTWIKKELING BIJEEN OP 20 JANUARI  
Deze commissie vergaderde op 20 januari en besprak o.a. de tussenstand beleidsagenda Energietransitie en incidentele 
subsidies voor Taskforce Agrarische Natuur en voor het Tidel Technologie Center Grevelingendam. Overige onderwerpen: 
subsidie Natuur- en Milieufederatie. Klik hier voor meer informatie.   
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN BIJEEN OP 20 JANUARI  
Deze commissie vergaderde op 20 januari met op de agenda o.a. : de Notitie Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland, 
bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard en herindeling Vijfheerenlanden. Klik hier voor meer informatie.  
 

BESTUUR EN VEILIGHEID 
 
ONDERZOEK PRIORITEITEN IN VEILIGHEID 2016  
Eind 2015 heeft BMC (in opdracht van de VNG) onderzoek gedaan naar het lokaal veiligheidsbeleid t.o.v. de uitkomsten van het 
onderzoek uit 2013. Het doel was om een beeld te krijgen welke veiligheidsthema’s en welke organisatie- en sturingsthema’s op 
dit moment binnen gemeenten prioriteit hebben. Ook is gevraagd naar de hoogte van de investeringen in deze thema’s. 
Opvallende ontwikkelingen t.o.v. het onderzoek uit 2013: een daling van de thema’s rampen- en crisisbeheersing, een daling van  
seksueel geweld/zedendelicten en huiselijk geweld, een stijging van de thema’s veilige evenementen en handhavingsknelpunten 
georganiseerde criminaliteit. Wat betreft prioritering van veiligheidsthema’s scoren hoog: woninginbraak. Opvallend hoog 
scoort het dossier betrokkenheid burger: voor dit dossier worden overall de hoogste investeringen verwacht.  
Lees meer: Rapport Prioriteiten in veiligheid 2016. Klik hier voor meer informatie.  
 

FINANCIEN 
 
VNG COMMISSIE FINANCIEN BIJEEN OP 21 JANUARI  
Deze commissie vergaderde op 7 januari met o.a. op de agenda: financiële verhouding nieuwe kabinetsperiode, discussie 
toekomst verdeelmodellen, cluster VHROSV (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing), platform 
Blindgangers, Omgevingswet, vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven en  Accountantscontrole decentralisaties.  
 
VNG BELASTINGCONFERENTIE OP 29 EN 30 MAART  
Op 29 en 30 maart vindt in Papendal te Arnhem de VNG Belastingconferentie voor gemeenteambtenaren plaats. De 
Digicommissaris Bas Eenhoorn is op 29 maart een van de plenaire sprekers. Op 30 maart spreken Arri Hartog (directeur van 
Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en Richard van Hooijdonk (trendwatcher en professioneel spreker). Op 
beide dagen zijn  een groot aantal workshops te volgen. Klik hier voor meer informatie.  
 
WOZ-WAARDE PER 1 OKTOBER 2016 OPENBAAR  
Per 1 oktober 2016 wordt ten gevolge van een wetswijziging de WOZ-waarden van woningen openbaar. Volgens de huidige 
inschatting van de Waarderingskamer, gebaseerd op opgaven van gemeenten, zal op  1 oktober 80% van alle objecten zijn 
opgenomen in de LV WOZ. De LV WOZ heeft primair als doel de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten, 
samenwerkingsverbanden, kadaster, leveranciers, dienstverleners en de Waarderingskamer te moderniseren. 
Klik hier voor meer informatie.   
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 
 
PER 1 JANUARI 2016 MELDPLICHT DATALEKKEN 
Alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken(dus ook gemeenten) zijn op grond van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) vanaf 1 januari 2016 verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit 
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Persoonsgegevens, voorheen het CBP. Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatige 
verwerking redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten. Er is dus niet alleen sprake van een datalek bij een inbraak door een 
hacker. Ook het kwijtraken van een USB-stick, de diefstal van een laptop, het verzenden van gevoelige gegevens naar een onjuist 
e-mailadres of het verlies van gegevens bij een brand in het datacentrum terwijl er geen back-up beschikbaar is, zijn 
voorbeelden van een datalek. Klik hier voor meer informatie.  
 
BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE (BGT) 
De BGT is een verzameling ruimtelijke gegevens waarvan bij wet bepaald is dat deze een basisregistratie vormen. Bij het 
verzamelen, beheren en gebruiken van deze gegevens zijn veel partijen betrokken. Samen vormen ze de BGT-keten, waarin 
iedere schakel een eigen verantwoordelijkheid draagt en specifieke taken uitvoert. In januari kwam een nieuwe BGT-info 
nieuwsbrief uit, met een bundeling van nieuws rondom de BGT, met daarin  de tussenstand van de transitie en de nieuwe BGT 
gebieden in de Landelijke Voorziening. Volgens de nieuwsbrief hebben in januari 14 bronhouders hun BGT aangeboden aan de 
Landelijke Voorziening. Daarbij bevinden zich twee Zuid-Hollandse gemeenten t.w. Bodegraven-Reeuwijk en Papendrecht.  
Klik hier voor meer informatie.  
 

JEUGD 
 
ROL GEMEENTEN AANPAK KINDERMISHANDELING 
In de VNG commissies Gezondheid en Welzijn én de Subcommissie Jeugd is in december jl. gesproken over een brede aanpak 
van kindermishandeling en huiselijk geweld. Besloten is dat de VNG een plan gaat ontwikkelen  om de regie stevig op te pakken 
in het brede veld van zorg en veiligheid, w.o. de Veilig Thuis-organisaties. De Inspectie Jeugdzorg heeft eerder in 
onderzoeksrapporten vastgesteld dat er verbeterpunten zijn voor een aantal Veilig Thuis-organisaties. Door de  
inspectierapporten voelen  wethouders urgentie om de schouders er stevig onder te zetten. Zij zullen de randvoorwaarden met 
staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Van der Steur (VenJ) bespreken.   Klik hier voor meer informatie.  
 

ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT 
 
VNG COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT BIJEEN OP 7 JANUARI  
Deze commissie vergaderde op 7 januari in Utrecht met o.a. op de agenda: thema-uur Onderwijs, Cultuur & Media, Sport, 
voorbereiding Kamerverkiezingen 2017, verslag Bestuurlijk Overleg d.d. 9 december 2015, OnderwijsLokaal afwegingskader 
onderwijshuisvesting, regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) , stand van zaken Cultuur, Media en Bibliotheken en stand 
van zaken Sport. Tot slot kwamen - met het oog op de landelijke verkiezingen -  deze aandachtspunten aan de orde: stedelijke 
regio’s, talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap, cultuureducatie en – participatie en informatie-innovatie.  
Klik hier voor meer informatie.   
 
HANDREIKING EN STAPPENPLAN E-DEPOT/KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER 
Het archiefinnovatieprogramma Archief2020 heeft een handreiking ontwikkeld die gemeenten ondersteunt bij het maken van 
keuzes over de opzet en aanpak van een e-depot. Een e-depot is een voorziening voor het duurzaam bewaren, vinden en 
toegankelijk houden van digitale archieven.  KING heeft van het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) van VNG, 
IPO en UvW de opdracht gekregen om de eisen te formuleren waaraan een e-depotvoorziening moet voldoen. 
Lees meer: Handreiking en stappenplan (Pleio). Klik hier voor meer informatie.  
In opdracht van AIDO is tevens een handreiking Kwaliteit Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) in concept 
beschikbaar gekomen (een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer). Klik hier voor meer informatie.  
 

GEZONDHEID EN WELZIJN 
 
TWEEDE GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN  
De gemeentelijke monitor (ontwikkelt door VNG, KING en het CBS) ondersteunt gemeenten bij hun horizontale 
informatievoorziening: informatie voor de gemeenteraad en de burgers. De monitor geeft inzicht in gebruik, voorspellers voor 
gebruik, cliëntervaring en toegankelijkheid van voorzieningen in het sociaal domein. Aan de hand van deze indicatoren worden 
maatschappelijke effecten onderzocht.  De monitor wordt tweemaal per jaar gepubliceerd; in september 2015 de eerste versie, 
eind januari jl. verscheen de tweede monitor op Waarstaatjegemeente.nl. Veel gemeenten hebben gegevens aangeleverd voor 
deze monitor. Klik hier voor meer informatie.  
 
 
 
 

https://www.ibdgemeenten.nl/wp-content/uploads/2016/01/Leaflet-Meldplicht-Datalekken.pdf
https://bgtweb.pleio.nl/newsletter/view/42011472/9f6cb3bd6c56073ef1094986e8c83e1785f79ea9a7f8e155b3f8fe3cea23aff7n
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/veilig-thuis/nieuws/gemeenten-nemen-voortouw-bij-aanpak-kindermishandeling
https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/nieuws/terugblik-vergadering-vng-cie-onderwijs-cultuur-en-sport
https://informatie2020.pleio.nl/file/group/33677692/all
https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/archieven-en-musea/nieuws/handreiking-en-stappenplan-in-gebruik-nemen-e-depot
https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/archieven-en-musea/nieuws/oproep-pilots-handreiking-kido-en-normenkader-duto
http://kinggemeenten.nl/secties/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein


 

WERK EN INKOMEN 
 
VNG COMMISSIE WERK EN INKOMEN BIJEEN OP 14 JANUARI 
Deze commissie vergaderde op 14 januari met o.a. op de agenda: terugkoppeling Bestuurlijk Overleg VNG-SZW 10 december jl., 
programma heidag 3 februari 2016, programma vakkundig aan het werk, voortgang werkkamer, vacatures portefeuilles, 
bestuurlijke delegatie en werkkamer, procesvoorstel beschut werk, Social Return, BesluitBijstandverleningZelfstandigen (Bbz) , 
stand van zaken Suwinet, verdeelmodel BUIG en sociaal domein en  Gemeentelijke inzet SUWI evaluatie.  De commissie heeft 
het belang benadrukt van de motie beschermingsbewind die de Tweede Kamer heeft aangenomen tijdens de 
begrotingsbehandeling SZW. Klik hier voor meer informatie.  
 

RUIMTE EN WONEN 
 
TOEKOMST BESCHERMD WONEN 
Het advies van de commissie-Dannenberg ('Toekomst Beschermd Wonen') heeft volgens de VNG  ingrijpende gevolgen voor 
cliënten, gemeenten, en andere betrokkenen zoals woningcorporaties. De VNG wil met het Rijk in gesprek over de 
randvoorwaarden, zoals de beschikbaarheid van voldoende woonruimte. De commissie adviseert o.a. meer passende 
ondersteuning in de thuissituatie, waardoor mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen vaker hun 
zelfstandigheid zouden kunnen behouden. Centraal in het advies staat het verleggen van de verantwoordelijkheid van de  
centrumgemeenten naar alle gemeenten, hetgeen ook gevolgen heeft voor de financiële stromen. 
Lees meer: Reactie VNG op advies Commissie Toekomst Beschermd Wonen.  
 
EINDRAPPORT PILOTS OMGEVINGSVISIE 
Binnen negen pilots hebben professionals bij verschillende bestuursorganen en gebiedspartijen, samen met planologische en 
stedenbouwkundige adviseurs, kennis en ervaring opgedaan met de Omgevingsvisie. Aan de pilot hebben wat betreft Zuid-
Holland gemeenten in de regio Leiden meegedaan en de gemeente Zoetermeer. De ervaringen staan in een eindrapportage met 
als ondertitel: Vertel dit verhaal niet verder. Doe het gewoon!” Klik hier voor meer informatie.  
 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 
 
NATIONAAL WATERPLAN 2016-2021  
Het Nationaal Water Plan (NWP)  bevat de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de daarbij behorende aspecten van het 
nationale ruimtelijke beleid voor de komende 6 jaar met een vooruitblik richting 2050. Onderdeel van het Nationaal Waterplan 
zijn: de Deltabeslissingen (waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie), de Beleidsnota Noordzee, de 
verankering van afspraken die betrekking hebben op water vanuit het Energieakkoord, de Natuurvisie, de Internationale 
Waterambitie en de geactualiseerde plannen en maatregelenprogramma’s om te voldoen aan de Europese eisen voor 
waterkwaliteit, overstromingsrisico's en het mariene milieu. Klik hier voor meer informatie.  
 
ENERGIETRANSITIE EN ENERGIERAPPORT 2016  
De VNG heeft aangegeven de uitnodiging van het Rijk om in gesprek te gaan over hoe de energietransitie van onderop vorm kan 
worden gegeven te willen wijzigen in: gemeenten nodigen, samen met provincies en waterschappen, het Rijk uit om daarover in 
gesprek te gaan. De VNG wil daarbij het Rijk voorstellen om gemeenten voorop te zetten. Volgens de VNG zijn de belangrijkste 
pijlers uit het Energierapport 2016 al aanwezig: samenwerking, innovatie en draagvlak en worden op deze wijze mogelijkheden 
geschapen om kansen voor de lokale economie en de sociale cohesie te verzilveren. Volgens de VNG zijn gemeenten er klaar 
voor om de transitie binnen de gestelde kaders van het Klimaatverdrag van Parijs en het Energieakkoord verder samen vorm te 
geven met de daarbij noodzakelijke draagvlak en innovatie. 
Lees meer: Energierapport 2016  en  Lees de volledige VNG reactie op het energierapport. Klik hier voor meer informatie.  
 
VNG COMMISSIE MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT BIJEEN OP 7 JANUARI  
Deze commissie vergaderde op 7 januari met o.a. op de agenda: prioriteiten 2016, voorstel beleidsplan 2016, Omgevingswet en 
VTH wet, voorbereiding Kamerverkiezingen 2017, mondelinge toelichting Financiële onderhandelingen Omgevingswet, 
consultatie AMvB, toekomstige financiering Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, energie, circulaire economie, mobiliteit, green deal 
elektrisch vervoer, position paper bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en kleine verkeersovertredingen en evaluatie 
Actieplan Fietsparkeren bij stations.  Er is nog geen terugblik op deze vergadering beschikbaar.  
 
 
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/terugblik-commissie-werk-en-inkomen-januari-2016
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen/brieven/reactie-vng-op-advies-commissie-toekomst-beschermd-wonen
http://www.omgevingswetportaal.nl/praktijk/documenten/rapporten/2016/01/04/eindrapportage-pilots-omgevingsvisie
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/water-en-riolering/nieuws/nationaal-waterplan-2016-2021-vastgesteld
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/18/energierapport-transitie-naar-duurzaam
https://vng.nl/files/vng/20160120-notitie-vng-ergietransitie.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/ondersteuningsprogramma-energie/nieuws/rijk-uitgenodigd-voor-echt-gesprek-over-energietransitie


 
PROEF BELONING MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES INZAMELEN VERPAKKINGSMATERIAAL  
Vanaf 1 januari zijn in 39 gemeenten pilots van start gegaan waarbij maatschappelijke organisaties een beloning krijgen voor het 
inzamelen van o.a. PET-flesjes, blikjes en/of ander verpakkingsmateriaal. De pilots moeten zorgen voor meer maatschappelijke 
betrokkenheid bij de strijd tegen zwerfafval en bij de gescheiden inzameling van waardevolle materialen. Deelnemende 
organisaties krijgen een beloning van hun gemeente. In Zuid-Holland doen 14 gemeenten aan deze pilot mee.  
Klik hier voor meer informatie.  
 

EUROPA 
 
PROGRAMMA NEDERLANDS VOORZITTERSCHAP RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 

Het nationaal programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de EU is gepubliceerd en geeft een 
overzicht van  de prioriteiten voor het komende half jaar.  De voorzitterschapsprioriteiten van Nederland zijn: een 
integrale aanpak van migratie en internationale veiligheid, Europa als innovator en banenmotor, solide en 
toekomstbestendige Europese financiën en een robuuste eurozone en een vooruitblikkend klimaat- en 
energiebeleid.  Klik hier voor meer informatie.  

 
 
 
 
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/afval/nieuws/proef-beloning-voor-flesjes-en-blikjes-start-in-39-gemeenten
http://www.eu2016.nl/documenten/publicaties/2016/01/06/nationaal-programma
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