
 

NIEUWS VZHG 
 
VERHUIZING BESTUURLIJK EN AMBTELIJK SECRETARIS NAAR CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

Per 1 november jl. is Anne de Baat aan de slag gegaan als gemeentesecretaris van Capelle aan    
den   IJssel, na 12 jaar gemeentesecretaris van Rijswijk te zijn geweest. Hij heeft aangegeven de 
functie van bestuurlijk secretaris van de VZHG graag te willen continueren. Om die reden is ook 

de ambtelijk secretaris Riet Vrolijk  in dienst getreden van Capelle aan den IJssel. Samen vormen zij het secretariaat van de 
vereniging. Het secretariaat was sinds november 2012  ondergebracht in Rijswijk. De financiële administratie (inning contributie 
e.d.) zal door de gemeente Rijswijk voor onbepaalde tijd worden voortgezet. Nieuwe contactgegevens: 
r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl  en a.de.baat@capelleaandenijssel.nl.  
 
BESTUURDERSTAFEL OMGEVINGSWET OP 25 OKTOBER PROVINCIEHUIS DEN HAAG  

Op 25 oktober vond een regionale Bestuurderstafel 
Omgevingswet plaats in het provinciehuis in Den 
Haag.   De aanwezigen werden welkom geheten door 
gedeputeerde Adri Bom. Vervolgens waren er 
inleidingen door Mirjam Salet, voorzitter van de VZHG 
en Hans Oosters, voorzitter van de Unie van 
Waterschappen. Daarna werd aan iedere bestuurlijke 
tafel onder leiding van tafelvoorzitters  
gediscussieerd over de thema’s bestuurlijke 

afwegingsruimte, samenwerking en participatie (en ontwikkeling digitaal stelsel Omgevingswet). De conclusies van de diverse 
tafels werden vervolgens gedeeld met Adri Bom en Ineke van der Hee, programmadirecteur Aan de slag met de omgevingswet. 
Dit programma is een samenwerkingsverband van VNG,IPO, UvW en het Rijk. De uitkomsten van deze avond dienen als input 
voor een landelijke conferentie in het voorjaar van 2017. Van de bijeenkomst is een kort videoverslag gemaakt:  
https://youtu.be/weydUwwzICg. Er was die avond ook aandacht voor de Delftse participatieaanpak en visie op invoering van de 
Omgevingswet. Klik hier voor meer informatie. Noot: sinds 4 oktober is een digitaal  Informatiepunt Omgevingswet beschikbaar. 
Een gespecialiseerd team van medewerkers van de Helpdesk Bouwregelgeving (BZK) en Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat), 
Bodem+, Helpdesk Water en InfoMil beantwoordt vragen. Klik  hier voor meer informatie.     
 
CONGRES VZHG EN PROVINCIE ZUID-HOLLAND OP 25 NOVEMBER “DE KRACHT VAN DE KETEN”  

Op vrijdag 25 november vindt van 09.30- 14.00 uur in het provinciehuis in Den Haag het jaarlijks 
congres plaats van de provincie Zuid-Holland en de VZHG rond het thema “De kracht van de 
keten”. De veranderende samenleving scherpt de eisen voor de kwaliteit van het lokaal bestuur 
voortdurend aan. Nu maatschappelijke vraagstukken steeds vaker gemeentegrenzen 
overstijgen, wordt bestuurskracht niet langer op lokaal niveau alleen bepaald, maar weegt het 

regionale netwerk en de samenwerkingsverbanden waarbinnen gemeenten opereren steeds zwaarder. Het daagt het lokaal 
bestuur uit om kritisch en met open vizier naar de balans tussen inhoudelijke opgaven en bestuurlijke effectiviteit te kijken. Dit 
jaar is het congres onderdeel van het zgn. Bestuurdersdiscours. In dat kader hebben twee expertmeetings plaatsgevonden rond 
de thema’s herijking van bestuurskracht en regionale samenwerking resp. op 18 oktober en 3 november. Voor deze 
bijeenkomsten zijn bestuurders op persoonlijke titel uitgenodigd. De uitnodigingen voor het congres op vrijdag 25 november a.s. 

 

VZHG  JOURNAAL nummer 10 / 2016 

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.  
Contact VZHG: Klik hier         Twitter: @VZHG 
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zijn verzonden naar alle gemeenten door de Blommesteingroep. Er hebben zich reeds een groot aantal deelnemers aangemeld.  
Het programma ziet er als volgt uit: Ontvangst  vanaf 09.00 uur. Opening door dagvoorzitter Martijn de Greve om 09.30, gevolgd 
om 09.35 door een openingswoord door Jaap Smit, CdK van Zuid-Holland. Om 09.45 zal Mirjam Salet, voorzitter van de VZHG, 
ingaan op het thema “besturen in netwerken”. Om 09.50 vindt een Opinie-deel plaats waarbij door Wim Derksen, hoogleraar 
bestuurskunde, kanttekeningen worden geplaatst bij de thema’s bestuurskracht en regionale samenwerking, gevolgd door een 
interview-estafette met stakeholders uit het lokaal bestuur en reacties uit de zaal. Na de netwerkpauze gaan de aanwezigen met 
elkaar in dialoog in ronde tafel gesprekken. Om 12.30 uur verzorgt gedeputeerde Rogier van der Sande de plenaire 
terugkoppeling en het slotwoord. Van 12.45-14.00 uur vindt de lunch plaats.. Klik hier voor meer informatie.  
 

NIEUWS VNG 
 
VACATURES VNG BESTUUR EN COMMISSIES  
Medio oktober heeft de VZHG bericht naar de VNG verzonden inzake ondersteuning van Zuid-Hollandse kandidaten die zich 
hadden aangemeld voor een aantal vacatures in het VNG bestuur en commissies. Op 26 oktober heeft de Adviescommissie 
Governance de voorgedragen kandidaten bekend gemaakt. Voorgedragen Zuid-Hollandse bestuurders zijn:  voor de commissie 
bestuur en veiligheid, Peter Oskam, burgemeester Capelle a.d. IJssel, voor de commissie werk en inkomen, Taco Kuiper, 
wethouder Zoetermeer. De benoeming van de voorgedragen kandidaten staat op de agenda van de BALV van de VNG op 30 
november a.s. Lees meer: Bekendmaking kandidaten VNG-bestuur en -commissies.  
 
VNG BESTUURDERSDAG EN BALV OP 30 NOVEMBER IN NIEUWEGEIN 
Op 30 november a.s. organiseert de VNG weer een gecombineerde Bestuurdersdag en Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering (BALV) in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Thema van deze dag is: Samenwerken aan 
maatschappelijke opgaven. Er zal worden ingezoomd op twee brede maatschappelijke vraagstukken: de decentralisaties in het 
sociaal domein en klimaatadaptatie (waarbij ook aspecten als wonen en veiligheid worden meegenomen). Rond de lunch 
presenteren de tien VNG-commissies in twee ronden actuele ontwikkelingen voor de komende periode. Enkele onderwerpen 
die tijdens de BALV aan de orde komen, zijn: de inzet van de VNG voor de kabinetsformatie, de prioriteiten van de vereniging in 
2017, de ontwikkelagenda lokale democratie en samen innoveren en beheren. Klik hier voor nadere informatie en inschrijving.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 
 
VNG COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFIERS 
Op 6 oktober jl. kwam deze commissie in Utrecht bijeen. Op de agenda stonden het manifest en de ontwikkelagenda in het 
kader van het thema Democratie en Bestuur en het thema de toezichthoudende taken van de gemeenteraad. Wat betreft het 
concept manifest en een ontwikkelagenda Lokale Democratie gaf de commissie aan achter de stukken te staan, maar wel een 
aantal belangrijke punten scherper geformuleerd te willen zien t.w.:  de verbindende rol als vierde rolopvatting van 
gemeenteraden toevoegen (naast de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol), inclusief passende 
inhoudelijke en financiële ondersteuning aan raadsleden, flexibiliteit en verscheidenheid op lokaal niveau, geen bestuurlijke 
blauwdruk (maatwerk), ruimte voor participatie en eigen initiatief van burgers in democratische processen en bewust besturen 
in bestuurlijke en maatschappelijke netwerken. Meer informatie klik hier.  
 
WERKBOEK MAATWERK DEMOCRATIE 
Bij de ALV van de VNG in juni jl. presenteerde de VNG Denktank het Jaarbericht 2016 over de maatwerkdemocratie. De 
Denktank doet daarin diverse voorstellen om het werk van de gemeenteraad te verbeteren. Er is nu ook een Werkboek 
Maatwerkdemocratie verschenen. Het werkboek bevat een verkorte weergave van het Jaarbericht en vragen en stellingen die 
een aanzet kunnen zijn voor gesprekken. Het betreft vragen en stellingen behorend bij de volgende onderwerpen:  focus in 
functioneren, bekwaam en doeltreffend schakelen, benut de kracht van de samenleving en effectieve regionale samenwerking.  
Het Werkboek en Jaarbericht worden binnenkort in papieren versie verzonden aan alle griffiers. Lees meer:  Werkboek 
Maatwerkdemocratie.  
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN 
 
ANALYSE RIJKSBEGROTING PLATFORM 31 
Wat zijn de gevolgen van de Rijksbegroting 2017 voor de steden en regio’s op de verschillende domeinen? Het Platform31 heeft  
een analyse gemaakt.  Gemeenten kunnen op de terreinen van economie en onderwijs, maar vooral ook op het terreinen van 
arbeidsmarktbeleid, wonen, duurzaamheid, zorg en veiligheid een verschil maken. Zij zien zich echter voor tal van nieuwe, 
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gecompliceerde opgaven geplaatst. Tegelijkertijd moeten zij meer doen met minder geld. Belangrijke opgaven volgens de 
analyse zijn: onderwijs: voorkomen dat alleen klasse en afkomst er toe doen, wonen: sturen op de compositie van wijken en 
regio’s, sociaal beleid: voorkomen dat de zorgnood uitbreekt, veiligheid: het belang van de wijkagent en het sociale wijknetwerk, 
duurzaamheid: gemeenten aan zet om te vernieuwen?, economie: slimme verbindingen leggen tussen meerdere beleidsvelden, 
lokaal en regionaal, arbeidsmarkt: tijd voor experimenten met bijstandsgerechtigden. Het tweede deel van de publicatie is meer 
feitelijk van aard en bevat een inventarisatie van het nieuwe beleid per relevant ministerie. Lees meer: Platform31: Analyse 
Rijksbegroting 2017.  
 
AANDACHTSPUNTEN VOOR DE JAARWISSELING 2016-2017 
De minister van Veiligheid en Justitie roept de gemeenten op schade aan gemeentelijke eigendommen tijdens de jaarwisseling 
te verhalen op de daders ondanks dat dit geld en tijd kost. Hij schrijft dat in de jaarlijkse brief met aandachtspunten voor de 
jaarwisseling. Deze brief is verstuurd aan gemeenten, ziekenhuizen, brandweer, politie en ambulancezorg en geeft een overzicht 
van de aandachtspunten voor de komende jaarwisseling. Lees meer: Brief minister van VenJ: Aandachtspunten jaarwisseling 
2016-2017 .  
 

PROVINCIAAL BESTUUR 
 
STATENONTMOETING ZUID-HOLLAND OP 7 OKTOBER IN DORDRECHT 

De 12e Statenontmoeting werd dit jaar gehouden bij 
DordtYart in Dordrecht. Vroeger was in deze 
Biesboschhal de Scheepswerf en Machinefabriek De 
Biesbosch gevestigd. Onder de vele deelnemers ook een 
aantal VZHG bestuursleden.  CdK Jaap Smit sprak de 
deelnemers toe. “Het roer moet om. De economie in de 
Zuidelijke Randstad wordt gedomineerd door een 
sterke, traditionele agro-industriële structuur.  
Groeipotentieel is er nog steeds, maar alleen als wij 

onze economie fundamenteel weten te vernieuwen" , zo stelde hij.   De provincie wil de economie vernieuwen met de 
Investeringsagenda. Jaap Smit: “De Investeringsagenda is een agenda richting onontkoombare transitie en vernieuwing. We 
vragen het kabinet wel om mee te doen, maar de investeringen gericht op de vernieuwing van onze economie moeten vooral 
worden opgebracht door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de regio. De uitdaging voor de komende 
maanden is de agenda om te zetten in een concreet Investeringsprogramma. Daarbij zet Zuid-Holland in op een provincie-
dekkend programma, waarin stad en ommeland zich herkennen. Het roer moet om en gaat ook om. Zo maken we van de 
Zuidelijke Randstad een topregio." Klik hier voor meer informatie.   
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE VERKEER EN MILIEU BIJEEN OP 26 OKTOBER  
Deze commissie vergaderde op 26 oktober met o.a. de volgende agendapunten: beleidskader openbaar vervoer concessie 
Drechtsteden Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam - Den Haag ,Invloed nieuwe WLO-
scenario's op Blankenburgtunnel, begroting 2017, programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2017-2046, voortgangsrapportages 
doelen, subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017, bijstelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2e aanvraagperiode 
boekjaar- en projectsubsidies 2017. Klik hier voor meer informatie.   
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE RUIMTE EN LEEFOMGEVING BIJEEN OP 26 OKTOBER  
Deze commissie vergaderde op 26 oktober met o.a. de volgende agendapunten: begroting 2017, bijstelling begrotingssubsidies 
en subsidieplafonds 2017 en voortgangsrapportages provinciale doelen, regionale woonvisies: monitoring 2016 en uitvraag 
actualisering 2017 en behandelvoorstel motie Ouderenhuisvesting.  Klik hier voor meer informatie.   
 

BESTUUR EN VEILIGHEID 
 
VNG COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEID BIJEEN OP 6 OKTOBER  
Deze commissie vergaderde op 6 oktober met o.a. de volgende agendapunten: evaluatie Drank- en Horecawet (DHW), manifest 
en Ontwikkelagenda Lokale Democratie, stand van zaken WOO, verwarde personen, 4e periodieke beschouwing Raad van State, 
opiumwet, gezagsrol burgemeester t.o.v. politie, gereguleerde wietteelt en reactie VNG op de Rijksbegroting 2017.  
 

FINANCIEN 
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VNG COMMISSIE FINANCIEN BIJEEN OP 6 OKTOBER  
In deze commissie werd verslag gedaan van een aantal bestuurlijke bijeenkomsten rond het thema: Gemeentefinanciën 2017-
2021: wat vragen we aan een nieuw kabinet. Een brief met een statement van de wethouders financiën van de G4 en de G32 
werd eveneens besproken en door de commissie ondersteund. Ook werd gesproken over: WOZ-waardeloket, Aanpassing Besluit 
proceskosten bestuursrecht, Accountancy, EMU-tekortruimte 2017 e.v. en Fusie overheidsbanken. Klik hier voor meer 
informatie.   
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 
 
VNG COMMISSIE DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID BIJEEN OP 6 OKTOBER  
Deze commissie vergaderde op 6 oktober met o.a. de volgende agendapunten: collectivisering Digitale Agenda 2020, vervolg 
archiefconvenant, roadmap Digitale Agenda 2020, Omgevingswet, Suwinet, werkbezoek Rijkswaterstaat “Sturing over de 
grenzen heen” en agendering verslag Visitatiecommissie Informatieveiligheid bij raadsvergaderingen.  
 
INFORMATIEVEILIGHEID; 180 DAGEN ONDERWEG 
Informatieveiligheid, privacy en integriteit: samen vormen ze een driehoek, waar elke ambtenaar elk dag mee bezig zou moeten  
zijn. Dat is de overtuiging van Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein én voorzitter van de Visitatiecommissie 
Informatieveiligheid van de VNG. Zestig gemeenten kregen het afgelopen jaar de Visitatiecommissie op bezoek. Nog eens zestig 
staan het komende jaar op de planning. De commissie is, net als de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 
(BIG), een uitvloeisel van de resolutie over informatieveiligheid van de VNG. Doel van de commissie is om het bewustzijn op het 
gebied van informatieveiligheid bij gemeenten te vergroten en onderlinge kennisuitwisseling te stimuleren. Lees meer: 
Jaarverslag Visitatiecommissie Informatieveiligheid.  
 

JEUGD 
 
DERDE KWARTAALRAPPORTAGE CLIËNTEN MONITOR TRANSITIE JEUGD 
De Monitor Transitie Jeugd verzamelt signalen van jongeren en ouders over de transitie jeugdhulp. Over het derde kwartaal van 
2016 is onlangs een rapportage uitgebracht. Op basis van de uitkomsten van de monitor geeft het rapport ook een aantal  
aanbevelingen voor gemeenten. Lees meer:  Rapportage 3e kwartaal 2016 (juli-september).  
 
UITSPRAAK N.A.V. AANBESTEDING JEUGDHULP 
De ZH gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de 
voorzieningenrechter over de aanbesteding van jeugdhulp. De twee gemeenten moeten de aanbesteding voor jeugdhulp 
overdoen voor de contracten per 1 januari 2017. Dat is het gevolg van een uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag in 
een kort geding tussen een aantal jeugdhulpinstellingen en deze gemeenten. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft onlangs een 
aantal Kamervragen beantwoord over de uitspraak van de voorzieningenrechter. Lees meer: Staatssecretaris Van Rijn (VWS) 
beantwoordt Kamervragen over de uitspraak van de voorzieningenrechter over de jeugdhulpaanbesteding in de gemeenten 
Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem . De aanbesteding jeugdhulp in deze beide gemeenten heeft geen gevolgen voor 
aanbestedingsprocedures van andere gemeenten of jeugdzorgregio’s. De voorzieningenrechter heeft immers geen streep gezet 
door de wijze waarop, maar door de voorwaarden waaronder aanbieders vanaf 2017 de zorg moeten verlenen. Lees meer:  
Rechtspraak.nl: Uitspraak Rechtbank Den Haag van 5 oktober 2016 .  
 
NOTITIE AANPAK WACHTLIJSTEN: REGIONALE AANPAK 
De VNG en vier brancheorganisaties van jeugdhulpaanbieders ontwikkelden een regionale aanpak bij wachtlijsten en 
wachttijden voor gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen. Het gaat om de brancheorganisaties Jeugdzorg 
Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC. De kern is het goede gesprek dat gemeenten en aanbieders op regionale schaal 
zouden moeten voeren. Op basis daarvan moeten er goede afspraken zijn tussen gemeenten en aanbieders over wachtlijsten, 
wachttijden en de wederzijdse verantwoordelijkheden. De VNG en branches hebben de regionale aanpak in een notitie 
beschreven. Hierin staat wat op de schaal van de 42 jeugdregio’s de verantwoordelijkheid van gemeenten en aanbieders is bij 
signalen van wachtlijsten. De regionale aanpak biedt handvatten voor het gesprek tussen gemeenten en aanbieders. Lees meer: 
Notitie wachtlijsten (VNG, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC.  
 

ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT 
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https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2016/10/26/beantwoording-kamervragen-over-uitspraak-rechter-over-aanbesteding-jeugdhulp
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VNG COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT BIJEEN OP 6 OKTOBER  
Deze commissie vergaderde op 6 oktober met o.a. de volgende agendapunten: brief Provinciale Erfgoedorganisaties, 
samenwerkingsagenda Onderwijshuisvesting, basis voor cultuureducatie, monitor Aansluiting Onderwijs-Jeugd, meer ruimte 
voor Nieuwe Scholen, ontwikkeling Kindcentra, bestuurlijk Overleg G32 afstemming regelgeving OCW/SZW/ VWS, stand van 
zaken cultuur, stand van zaken ROB en Van School naar Werk en stand van zaken Onderwijsachterstandenbeleid,  
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten.   
 
REACTIE RIVM SPORTEN OP KUNSTGRASVELDEN 
Het RIVM heeft een mededeling uitgebracht naar aanleiding van een tv-uitzending over de veiligheid van het sporten op 
kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op 
kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden. Het RIVM 
heeft het Ministerie van VWS wel aanbevolen om alle nieuwe informatie hierover te evalueren. Het European Chemical Agency 
(ECHA) zal  in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doen naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan 
worden begin 2017 verwacht. Klik hier voor meer informatie.  
 

GEZONDHEID EN WELZIJN 
 
LAATSTE RAPPORT TRANSITIECOMMISSIE SOCIAAL DOMEIN (TSD) 

Geef de mensen in de uitvoeringspraktijk de kans én tijd om het goede te doen’. Dat concludeert de 
Transitiecommissie Sociaal Domein in haar laatste voortgangsrapport. De TSD hield twee jaar toezicht op 
de zorgtaken die het Rijk aan gemeenten heeft overgedragen. De titel van hun positief-kritische 

slotrapportage is ‘De praktijk aan de macht’. Volgens de transitiecommissie moeten alle betrokken partijen leiderschap tonen, is 
Innoveren en samenwerken  de noodzakelijke stap in de transformatie van het sociaal domeinen en is de transitiefase 
grotendeels achter de rug. Er zal nu op de transformatie doorgepakt moet worden door gemeenten, Rijk en aanbieders. Lees 
meer: 5e Rapportage Transformatie in het Sociaal Domein; De praktijk aan de macht.  
 
SUBSIDIE PROJECTEN PERSONEN MET VERWARD GEDRAG 
ZonMw heeft via het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag (AVG) drie subsidieoproepen 
uitgeschreven. Gemeenten en ketenpartners die betrokken zijn bij de lokale opvang, zorg en ondersteuning voor mensen met 
verward gedrag kunnen in deze ronde een aanvraag indienen voor: stimuleringssubsidies lokale aanpak verward gedrag, pilot 
projecten sluitende aanpak zorg voor en ondersteuning van mensen met verward gedrag en experimentele projecten vervoer 
voor mensen met acuut verward gedrag. Klik hier voor meer informatie.  
 
FINANCIËLE CONTROLE SOCIAAL DOMEIN 2016 

Een aantal gemeenten had in 2016 moeite om het jaar 2015 financieel af te sluiten voor het sociaal 
domein en een goedkeurende accountantsverklaring te krijgen. Om herhaling van deze problemen te 
voorkomen maakte het programma i-Sociaal Domein een handreiking voor gemeenten die helpt om 
lokale knelpunten in de controle te analyseren en het resterende risico in de jaarrekening zo klein 
mogelijk te maken. Klik hier voor meer informatie. 
Lees meer: Handreiking Stappenplan sluitende controle-aanpak voor gemeenten.  
 

WERK EN INKOMEN 
 
VNG COMMISSIE WERK EN INKOMEN BIJEEN OP 6 OKTOBER  
Deze  commissie heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen rondom de invoering van beschut werk en heeft van gedachten 
gewisseld over de vervolgstappen op dit dossier. In veel gemeenten vindt een discussie plaats rondom de tekorten Wsw. 
De commissie heeft ook kennis genomen van de bekendgemaakte verdeling BUIG 2017 van 30 september jl. Het verdeelmodel 
BUIG is volgens de commissie een verbetering, maar het model is nog niet compleet en er zijn nog verfijningen noodzakelijk.  
Ook besproken werden Experimenten Participatiewet: het ontwerpbesluit dat bij inwerkingtreding de experimenten mogelijk 
kan maken, ligt nu in de Eerste en Tweede Kamer. In deze commissie en de commissie Financiën is gesproken over de 
structurele middelen van € 85 miljoen per jaar (vanaf 2017) voor gemeenten bestemd voor kinderen in armoede. De 
besluitvorming hierover vindt plaats in het VNG-bestuur van november. Klik hier voor meer informatie.  
 
OVERSTAPPEN NAAR EEN ANDERE ARBEIDSMARKTREGIO 

http://sportengemeenten.nl/dossiers/kunstgras-en-gezondheid/
https://www.transitiecommissiesociaaldomein.nl/actueel/nieuws/2016/september/30/vijfde-rapportage-tsd-transformatie-in-het-sociaal-domein-de-praktijk-aan-de-macht
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/projecten-personen-met-verward-gedrag-vraag-subsidie-aan
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/nieuws/financiele-controle-sociaal-domein-2016-gemeenteaanbieder
http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/handreiking-stappenplan-gemeentelijke-controleaanpak-2016
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/financien-werk-en-inkomen/nieuws/terugblik-commissie-werk-en-inkomen-oktober-2016
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Uw gemeente wil overstappen naar een andere arbeidsmarktregio. Hoe pakt u dat aan? Welke route leidt van de ene naar de 
andere arbeidsmarktregio? Samenvoordeklant.nl (website van de Programmaraad: VNG, Divosa, Cedris en UWV) heeft een 
handzaam overzicht gemaakt.  Een dergelijke overstap is eerst onderwerp van gesprek in de Regionale Werkbedrijven van de 
beide betrokken arbeidsmarktregio’s, waar UWV, gemeenten en sociale partners deel van uitmaken. Daarna volgt een hele 
reeks stappen en uiteindelijk vindt afstemming plaats met de VNG. Lees meer: Procedure overstap van een gemeente naar een 
andere arbeidsmarktregio.  
 

RUIMTE EN WONEN 
 
VNG COMMISSIE RUIMTE EN WONEN BIJEEN OP 6 OKTOBER  
Deze commissie vergaderde op 6 oktober met o.a. de volgende agendapunten: VNG-reactie op AMvB’s Omgevingswet, VNG-
reactie op Aanvullingswet grondeigendom.  
 
UITKOMSTEN ONDERZOEK VERLEGGEN KABELS EN LEIDINGEN 
Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) heeft het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere 
Overheden (COELO) opdracht gegeven om landsbreed in kaart te brengen wat er bij gemeenten is geregeld rondom 
verleggingen van kabels en leidingen van nutsbedrijven. Een beeld daarvan ontbrak. Uit het onderzoek komt naar voren dat er 
sprake is van een lappendeken van afspraken en werkwijzen. Met het verleggen van kabels en leidingen zijn grote 
(maatschappelijke) kosten gemoeid, die al jarenlang tot veel discussies leiden tussen gemeenten en beheerders van netwerken 
van nutsbedrijven. Nu het landelijk beeld goed in kaart is gebracht, zou het landelijk overleg over nadeelcompensatieregelingen 
bij verleggingen een nieuwe fase in kunnen gaan. Lees meer: COELO-Rapport compensatieregelingen kabels en 
leidingen.pdf.  
 

VNG-REACTIE OP AMVB'S OMGEVINGSWET 
De VNG heeft met inbreng van veel gemeenten en omgevingsdiensten een reactie opgesteld op de AMvB's Omgevingswet.  
De VNG is positief over de aanpassing van de ontwerpbesluiten na de pré-consultatie. Enkele algemene conclusies: de 
inzichtelijkheid en het gebruiksgemak zijn verbeterd, bestuurlijke afwegingsruimte en flexibiliteit bij planvorming zijn vergroot, 
de  bevoegdheidsverdeling is op hoofdlijnen duidelijk, procedures zijn overwegend goed geregeld, de regeling voor 
publiekrechtelijk kostenverhaal moet meer duidelijkheid bieden over kostenverhaal bij transformatieprojecten en organische 
gebiedsontwikkeling. Volgens de VNG kan invoering van de Omgevingswet niet aan de orde zijn zolang er geen eenduidige 
overeenstemming is bereikt over de daadwerkelijke financiële verdeling op basis van door alle stakeholders bestuurlijk 
geaccepteerde onderzoeken. Lees meer: Bestuurlijke consultatie AMvB's Omgevingswet + bijlagen. Klik hier voor meer 
informatie.  
 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 
 
VNG COMMISSIE MILIEU,ENERGIE EN MOBILITEIT BIJEEN OP 6 OKTOBER  
Deze commissie vergaderde op 6 oktober met op de agenda o.a. fietsparkeren en overlast van houtrook. De commissie besprak 
de VNG-inzet op het bestuursakkoord fietsparkeren en beoordeelde het positief. Het Rijk committeert zich aan de problemen en 
kosten die gemeenten hebben met fietsenstallingen bij treinstations, zoals de bouw-, onderhouds- en handhavingskosten. 
Gemeenten zullen samen met provincies, Rijk, Prorail en NS een nieuwe impuls geven aan het fietsvervoer van en naar de 
stations. Ook houtrookoverlast en vooral de aanpak daarvan stond op de agenda n.a.v. een aangehouden motie van de 
gemeente Amersfoort op de ALV in juni. De commissie erkende het probleem dat burgers en gemeenten ervaren. Gemeenten 
zouden meer lokale afwegingsruimte moeten krijgen op de aanpak van houtstookoverlast. Vanaf de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet in 2019 zal dit via het omgevingsplan ook mogelijk worden. Daarmee wordt het een gemeentelijke bevoegdheid 
om het op te pakken, democratisch besloten in de gemeenteraad.  Klik hier voor meer informatie.  
 
NIEUWE WET NATUURBESCHERMING  
Op 1 januari 2017 zal de wet natuurbescherming de huidige natuurwetgeving vervangen. De nieuwe wet vervangt het huidige 
wettelijke stelsel voor de natuurbescherming, zoals neergelegd in de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de 
Boswet. De nieuwe wet bevat regels voor de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste 
natuurgebieden in Nederland. Daarnaast bevat de wet onder meer bepalingen over de jacht. Het voorgestelde nieuwe stelsel 
neemt de Europese regelgeving als uitgangspunt. Met de komst van de Wet natuurbescherming  neemt volgens de VNG het 
belang van gemeenten toe. Met de wet wordt het natuurbeleid gedecentraliseerd naar provincies en komt de nadruk te liggen 
op het samenspel tussen provincies en gemeenten. Provincies krijgen taken en bevoegdheden voor de uitvoering van de wet, 
w.o. de verplichting om actieve beschermingsmaatregelen te nemen voor soorten die dat nodig hebben en de bevoegdheid om 

http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/procedure-overstap-van-een-gemeente-naar-een-andere-arbeidsmarktregio
http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/procedure-overstap-van-een-gemeente-naar-een-andere-arbeidsmarktregio
http://www.gpkl.nl/dynamic/media/1/documents/Nutsinfra/Nadeelcompensatie/COELO-Rapport%20compensatieregelingen%20kabels%20en%20leidingen.pdf?id=3818
http://www.gpkl.nl/dynamic/media/1/documents/Nutsinfra/Nadeelcompensatie/COELO-Rapport%20compensatieregelingen%20kabels%20en%20leidingen.pdf?id=3818
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/brieven/bestuurlijke-consultatie-van-amvbs-omgevingswet
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/vng-reactie-op-amvbs-omgevingswet
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/nieuws/terugblik-commissie-milieu-energie-en-mobiliteit-oktober
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gebieden aan te wijzen die van provinciaal belang zijn. Ook krijgen de provincies bevoegdheden om vrijstellingen en 
ontheffingen te verlenen voor bijv. schadebestrijding, overlast en populatiebeheer. Klik hier voor meer informatie.   
 

EUROPA 
 
NIEUWE PRIORITEITEN CONGRES LOKALE EN REGIONALE OVERHEDEN 2017-2020 
Het Congres van Lokale en Regionale Overheden vertegenwoordigt lokale en regionale overheden in de 47 lidstaten van de Raad 
van Europa. Na een consultatieperiode van bijna een jaar, is tijdens de 31e zitting van het Congres overeenstemming bereikt 
over de prioriteiten voor de periode 2017 tot 2020. De prioriteiten bestaan uit twee categorieën, namelijk enerzijds het 
versterken van de lokale en regionale democratie in de 47 lidstaten van de Raad van Europa en anderzijds het bijdragen aan een 
veilige en inclusieve samenleving.  De eerste prioriteit is gericht op het goed functioneren van lokale en regionale 
gemeenschappen en de politieke, administratieve en financiële autonomie. De tweede prioriteit is gericht op de huidige 
uitdagingen die gemeenschappen in Europa ervaren op het gebied van radicalisering, burger- en jeugdparticipatie, de integratie 
van vluchtelingen, het beschermen van kwetsbare groepen en het versterken van rurale gebieden. Uiteindelijk dragen beide 
prioriteiten bij aan hetzelfde doel: het beschermen en promoten van lokale democratie. Lees meer: Prioriteiten 2017 – 2020 .  
Klik hier voor meer informatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/wetgeving-voor-natuurbescherming-in-nederland
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CG31(2016)13FINAL&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C&direct=true
https://vng.nl/vereniging/platform/europese-en-internationale-vertegenwoordiging/congres-raad-van-europa
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