
 

NIEUWS VZHG 
 
BESTUURSVERGADERING 4 FEBRUARI  

Op donderdag 4 februari vergaderde het Algemeen Bestuur voor het eerst onder 
voorzitterschap van Mirjam Salet in het VNG gebouw in Den Haag. Als gasten waren aanwezig 
Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG) en Milo Schoenmaker (lid VNG commissie bestuur 
en veiligheid). Met Jantine Kriens werd van gedachten gewisseld over de prioriteiten van de 
VNG Agenda 2016 en de rol van de VZHG daarbij. De VZHG heeft als prioriteiten benoemd de 
omgevingswet en gemeentefinanciën. Milo Schoenmaker (burgemeester van Gouda en nieuw 
ZH lid in de VNG commissie bestuur en veiligheid) maakte kennis met het VZHG bestuur en 

besprak de mogelijkheden voor wisselwerking. Hij gaf ook een terugkoppeling van hetgeen die ochtend in de commissie Ben V 
was besproken. Op de reguliere agenda stond verder de provinciale notitie Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland en de rol 
daarbij van de VZHG. De VZHG stelde een aparte werkgroep in  die de thema’s uit deze provinciale notitie verder zal uitwerken.  
 
KLAAS TIGELAAR VICE-VOORZITTER/PENNINGMEESTER  

In de bestuursvergadering van 4 februari werd als vice-voorzitter/penningmeester van de vereniging 
benoemd Klaas Tigelaar, burgemeester van Oud-Beijerland. Hij volgt Mirjam Salet op, die tot aan de 
ALV van 15 april a.s. optreedt als waarnemend voorzitter.   
Klaas Tigelaar kwam in de jaren 90 voor de partijcombinatie RPF/GPV in de gemeenteraad van Alphen 
aan den Rijn. Van 2002 – 2007 was hij daar wethouder (Christen Unie) met in zijn portefeuille jeugd, 
onderwijs, volksgezondheid en sport. Op 1 mei 2007 werd hij burgemeester van de gemeente Oud-
Beijerland.  Hij is daarnaast o.a. vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en 
plv.voorzitter van het SOHW (Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard).  Klik hier voor meer 
informatie.   

 
VZHG JAARVERGADERING EN CONGRES 15 APRIL 2016  
Het programma voor de jaarvergadering en het congres op 15 april a.s. in Alphen aan den Rijn is gereed. Begin februari is een 
vooraankondiging verzonden. Begin maart worden de officiële uitnodigingen naar de leden en genodigden verzonden. Het 
programma start op 15 april met een welkomstwoord door Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen a.d. Rijn, vervolgens vindt 
de jaarvergadering plaats (met agendapunt voorzitterswisseling), vervolgens spreekt Jaap Smit, CdK ZH  de aanwezigen toe. 
Daarna vindt een congres plaats rond het thema: Besturen met lef in het sociaal en maatschappelijk domein. Na  de pauze kan 
aan een aantal werkbezoeken worden deelgenomen die aansluiten op het thema. Tijdens de lunch wordt aandacht besteed aan 
een sluitende aanpak verwarde personen (zie ook onder gezondheid en welzijn van dit Journaal).  
Klik hier voor meer informatie.    
 

NIEUWS VNG 
 
REACTIE VNG OP PILOT MENGVORMEN HORECA 
Staatssecretaris Van Rijn heeft de VNG in een brief verzocht de VNG-pilot mengvormen winkel/horeca niet in de huidige vorm 
voort te zetten.  In een reactie vraagt de VNG aan de staatssecretaris erop te vertrouwen dat gemeenten deze taken goed en 

 

VZHG  JOURNAAL nummer 02 / 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 
 

http://vzhg.nl/vereniging/bestuur/
http://vzhg.nl/nieuws/
http://vzhg.nl/contact/
https://twitter.com/vzhg.
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDn7_c7ZLLAhVCLQ8KHaV4C4QQjRwIAw&url=http://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/&psig=AFQjCNELmgQSWjDbRdg7IR0Cb_mobB2d5w&ust=1456487724109320�


 
integer uitvoeren en het handhavingsbeleid ordentelijk vormgeven. De wettelijke bevoegdheid tot handhaving van de Drank en 
Horecawet (DHW) ligt sinds 2013 bij de gemeenten ( burgemeesters). Gemeenten willen de wet handhaven, maar lopen in de 
praktijk volgens de VNG tegen onredelijke en onhaalbare grenzen van de handhaving aan. Daarbij gaat het vooral om 
mengvormen tussen horeca en detailhandel, waarbij er geen sprake is van overtredingen van structurele aard, maar eerder van 
ontwikkelingen die aansluiten bij een nieuwe manier van winkelen en uitgaan. Lees meer: Brief VNG aan staatssecretaris Van 
Rijn .  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 
 
TERUGBLIK RAAD OP ZATERDAG OP 30 JANUARI  
Een groot aantal raadsleden en griffiers was op 30 januari jl. aanwezig in het VNG-gebouw in Den Haag om zich te laten 
informeren en te discussiëren over actuele onderwerpen zoals: de opvang van asielzoekers, de Omgevingswet en financiële 
verhoudingen. Gemeenten krijgen een meer autonome positie ten opzichte van het Rijk. “Dat vraagt om een andere kijk op de 
werking van de lokale democratie”, stelde Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad. Er zijn nieuwe democratische 
organisatievormen nodig, zodat inwoners zich meer betrokken voelen. De  gemeenteraad vormt daarin volgens Kriens een 
spilfunctie.  Binnen de VNG is een Denktank aan de slag gegaan die in beeld gaat brengen hoe de gemeenteraad in 2025 er uit 
zou moeten zien. Tijdens het komende VNG-Jaarcongres (juni) verschijnt hun trendbericht over ‘een slagvaardige toekomst voor 
de gemeenteraad’. Klik hier voor Handouts van de diverse workshops. 
 
OMGEVINGSWET 
Tijdens de Raad op Zaterdag van 30 januari jl. was gebleken dat raadsleden nog vele vragen hebben over de Omgevingswet 
zoals:  wat verandert er voor raadsleden en  hoe komt de bestuurlijke afwegingsruimte er uit te zien. In 2018 moet de 
Omgevingswet in werking treden. Er is een VNG raadgever beschikbaar die raadsleden op weg wil helpen bij vragen die aan de 
orde kunnen komen bij het ruimtelijke beleid van een gemeente. Lees meer: Raadgever De Omgevingswet: meer 
afwegingsruimte voor gemeenten.  
 
LOKALE REKENKAMERS  
De VNG-commissie Raadsleden & Griffiers heeft onlangs een advies uitgebracht aan het VNG bureau inzake voorstellen van 
minister Plasterk om de kwaliteit van het rekenkameronderzoek te verbeteren en er voor te zorgen dat er meer 
gemeenschappelijke rekenkamers komen. De VNG-commissie R & G stelt dat gemeenteraden zelf moeten kunnen afwegen of en 
hoe zij een rekenkamer(commissie) wil instellen. De instelling van een lokale rekenkamer behoort volgens hen tot de autonomie 
van de gemeenteraad. De commissie vindt wel dat gemeenten zo veel mogelijk verleid zouden moeten worden om slapende 
rekenkamers te activeren. Voorts is de commissie van mening  dat er oplossingen moeten worden gevonden om de doorwerking 
van de aanbevelingen van lokale rekenkamers te verbeteren. Klik hier voor meer informatie. 
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN 
 
RAPPORT OESO TRENDS AND CHALLENGES ROTTERDAM-THE HAGUE  

Op 1 februari werd het OESO rapport gepresenteerd inzake trends, uitdagingen en 
mogelijkheden voor de metropoolregio  Rotterdam-Den Haag (MRDH).  Gezamenlijk willen de 
gemeenten de economie van de gehele regio versterken en daarmee meer werkgelegenheid en 
welzijn creëren. De OESO constateert in haar rapport dat er kansen zijn om die ambitie te 
realiseren, maar dat dit wel tijd nodig heeft  en dus een lange termijnambitie betreft.  Er bestaat 
volgens het rapport geen wondermiddel om de economische banden tussen de voormalige 
stadsregio’s te verstevigen. Ook is de MRDH nog niet één functioneel geïntegreerd stedelijk 

gebied. Om verdere integratie te bereiken raadt het OESO-rapport de MRDH twee overkoepelende strategieën aan, die 
gelijktijdig moeten worden opgepakt: naar binnen focussen om een betere integratie van de MRDH te bevorderen en naar 
buiten kijken om het nationale en internationale profiel van de MRDH te stimuleren. Klik hier voor meer informatie.  
 
START STRATEGENOVERLEG NETWERK ZUIDELIJKE RANDSTAD  
Per  januari 2016 is het ‘Samenwerkingsverband Zuidvleugel’ omgevormd naar een ‘netwerk Zuidelijke Randstad’. Op 9 februari 
vond de eerste vergadering plaats van het strategenoverleg van het Netwerk Zuidelijke Randstad. Naast de provincie, de regio's 
MRDH, Drechtsteden, Midden-Holland en Holland-Rijnland en de steden Den Haag en Rotterdam nemen nu alle gemeenten met 
meer dan 100.000 inwoners deel aan de samenwerking. Voor de MRDH gaat het dan om Zoetermeer, Westland en Delft. De 
eerste bijeenkomst stond in het teken van het informeren over de stand van zaken van de onderwerpen waarop het netwerk 
samenwerkt: adaptieve gebiedsagenda Zuidelijke Randstad, voorbereiding Bestuurlijke Overleggen MIRT, Economische 
Programmaraad Zuidvleugel, verstedelijkingsstrategie en Stedenbaan. Daarnaast werd gesproken over de verwachtingen die de 
leden van het overleg hebben. Klik hier voor meer informatie.  
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PROVINCIAAL BESTUUR 
 
INTERPROVINCIALE COMMISSIE (IPC) VIJFHEERENLANDEN  

Deze  IPC heeft als taak het herindelingsadvies over Vijfheerenlanden aan de minister van BZK  voor 
te bereiden. Op de informatiebijeenkomst in februari over de herindelingsprocedure hebben de 
gemeentebesturen van Vianen, Zederik en Leerdam kennisgemaakt met de IPC. Namens de IPC 
waren gedeputeerden Rogier van der Sande van Zuid-Holland en Mariette Pennarts van Utrecht 
aanwezig. Voor de zomer zou duidelijk moeten worden tot welke provincie de nieuw te vormen 

gemeente Vijfheerenlanden gaat behoren (Zuid-Holland of Utrecht). De beoogde fusiedatum van de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden is 1 januari 2018. Klik hier voor meer informatie.  
 
ROL PROVINCIE BESTUURLIJKE TOEKOMST HOEKSCHE WAARD  

De gemeenteraden van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard hebben op 17 december 2015 een 
besluit genomen over de bestuurlijke toekomst van de regio. Het is de gemeenteraden niet gelukt 
om tot een gezamenlijk standpunt te komen:  
De gemeenteraden van Oud-Beijerland en Strijen hebben gekozen voor een samenvoeging tot één 
gemeente. De gemeenteraden van Binnenmaas, Korendijk en Cromstrijen hebben gekozen voor 

versterkte samenwerking met doorzettingsmacht.  Provinciale Staten (PS) besprak in februari het voornemen van Gedeputeerde 
Staten (GS) om de gemeenten het komende half jaar de kans te geven het alsnog eens te worden om daarna een besluit te 
nemen over het al dan niet samenvoegen van de gemeenten. Klik hier voor meer informatie.  
 
JAAROVERZICHT 2015 COMMISSARIS VAN DE KONING IN ZUID-HOLLAND 

Het jaaroverzicht 2015 van Jaap Smit, Cdk ZH is in februari verschenen. In dit overzicht kijkt hij  op een 
persoonlijke manier terug op zijn  tweede jaar als commissaris in Zuid-Holland. In het jaaroverzicht gaat 
de commissaris in op een aantal thema’s, zoals de vluchtelingenproblematiek, het vertrouwen in de 
politiek, de rol van de provincie, het burgemeestersambt (met een overzicht van alle ZH burgemeesters) 
en de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.  
Klik hier voor meer informatie.  
 

PROVINCIALE STATENCOMMISSIE VERKEER EN MILIEU BIJEEN OP 10 FEBRUARI  
De commissie vergaderde o.a. over de Basisuitvoeringsrapportage RijnlandRoute en het agenderingsverzoek van de PvdA over 
PFOA (perfluoroctaanzuur) door DuPont in Dordrecht. Klik hier voor meer informatie.  
 

BESTUUR EN VEILIGHEID 
 
VNG COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEID BIJEEN OP 4 FEBRUARI  
Deze commissie vergaderde op 4 februari en stond in het teken van het vervolgtraject Rembrand, handhaving in de openbare 
ruimte en de bestuurlijke monitor op het sociaal domein. Wat betreft Rembrand vroeg de commissie expliciet de aandacht voor 
de rol van de veiligheidsregio is het vervolgproces. Wat betreft de bestuurlijke monitor sociaal domein gaf de commissie  aan  
moeite te hebben met de vijf uitgangspunten van de monitor en verwachten nadrukkelijke betrokkenheid van de VNG bij de 
uitgangspunten van de monitor voor 2017 en verder. Verder stonden op de agenda: vooruitblik op het thema moderne 
democratie, evaluatie jaarwisseling en het thema asiel.  Klik hier voor meer informatie.  
 
NIEUWE BELEIDSREGELS CAMERATOEZICHT - DRONES 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nieuwe beleidsregels voor cameratoezicht gepresenteerd. De 
beleidsregels helpen gemeenten en andere organisaties bij de privacyafweging die zij moeten maken als ze 
camera’s willen inzetten. De beleidsregels zijn uitwerkingen van de belangrijkste bepalingen uit de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Wet politiegegevens (Wpg) voor de verwerking van 
persoonsgegevens via een camera. De inzet van de camera moet noodzakelijk zijn om de gestelde doelen 
te bereiken, mensen moeten informatie krijgen over het cameratoezicht vóórdat zij op de film staan en de 

beelden moeten voorzien zijn van een adequate beveiliging. Nieuw is dat er ook bepalingen zijn gewijd aan drones.  Er bestaat 
geen aparte privacywetgeving voor ‘slimme camera’s’. De beleidsregels bevatten wel specifieke aandachtspunten voor drones, 
slimme camera’s en dashcams. Lees meer:  Beleidsregels cameratoezicht.  
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FINANCIEN 
 
HOUDBAARHEIDSTEST GEMEENTEFINANCIEN 2016 
In februari verscheen de nieuwe Houdbaarheidstest gemeentefinanciën versie 2016 met een aangepaste invulinstructie.  
Zijn uw financiën robuust genoeg om financiële tegenslagen in de toekomst op te vangen?   
Lees meer: Houdbaarheidstest gemeentefinanciën en Invulinstructie houdbaarheidstest gemeentefinanciën.  
 
HANDREIKING FINANCIELE JAARAFSLUITING 2015 SOCIAAL DOMEIN  
Voor een pragmatische afsluiting van het jaar is nu de Handreiking toelichting finale afrekening zorg in natura Wmo en Jeugd 
2015 beschikbaar. In deze handreiking staan een aantal suggesties om het jaar af te sluiten. De handreiking is afgestemd met de 
NBA en bevat een uitwerking van de bestuurlijke afspraken van medio december tussen het Rijk, VNG, NBA en zorgbranches.  
Lees meer: Handreiking toelichting finale afrekening zorg in natura Wmo en Jeugd 2015.  
Klik hier voor meer informatie.  
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 
 
VNG COMMISSIE DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID BIJEEN OP 4 FEBRUARI 
Op de agenda van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid stond: voortgang van de Digitale Agenda 2020 met een 
vooruitblik op de Algemene Ledenvergadering van juni, het Digiprogramma 2016/2017 inclusief financiering, het programma 
Informatievoorziening Sociaal Domein 2016 en de Omgevingswet.  Klik hier voor meer informatie.  
 
VERSLAG 2015 ACTIVITEITEN IBD 
In februari kwam het verslag beschikbaar van de activiteiten van de  IBD (Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten) in 2015.  
De IBD is een gezamenlijk initiatief van de VNG en KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) en is actief sinds 1 januari 
2013. De IBD helpt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en zaken zoals het implementeren van de BIG (Baseline 
Informatiebeveiliging Gemeenten). Alle gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening 
van de IBD. De kerntaken zijn preventie, detectie & coördinatie en kennisdeling (ook is een helpdesk beschikbaar).  
Klik hier voor meer informatie.  
 

JEUGD 
 
VNG SUB-COMMISSIE JEUGD BIJEEN OP 4 FEBRUARI IN UTRECHT  
Deze sub-commissie vergaderde op 4 februari in Utrecht met o.a. de volgende agendapunten: oprichting gemeentelijke 
werkgroep Evaluatie Jeugdwet, collectiviteit: herijking en financiering, resultaten werkgroep Integrale bekostiging jeugd en 
voorstel voor vervolg, terugkoppeling Collectief opdrachtgeverschap Sociaal Domein, bekostiging onafhankelijk 
vertrouwenswerk op grond van de Jeugdwet na 2016, VNG inzet wijkverpleging S1 en toekomst financiering vertrouwenswerk.  
In deze sub-commissie zitten op dit moment  5 Zuid-Hollandse leden: vice-voorzitter Werner ten Kate (burgemeester 
Giessenlanden), Mariette van Leeuwen (wethouder Zoetermeer en tevens voorzitter commissie Gezondheid & Welzijn en lid van 
het VNG bestuur) en Frank Rozenberg (wethouder Leidschendam-Voorburg en tevens lid commissie Bestuur en Veiligheid, Hugo 
de Jonge (wethouder Rotterdam) en Michiel van der Vlies (tot 1 mei wethouder Hendrik Ido Ambacht).  
klik hier voor meer informatie.  
 
ONDERSTEUNING INNOVATIE JEUGDBESCHERMING TOT 1 JULI 2016 
In 2015 hebben veel regio’s ondersteuning gehad bij inrichtingsvragen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering 
vanuit het VNG programma Innovatie Jeugdbescherming. Tot 1 juli  a.s. kan nog ondersteuning worden verkregen, zoals :  
opzetten van een beschermingstafel, kennis over Jeugdreclassering, gedwongen kader en competenties sociale teams.  
Voor meer informatie en gegevens van de  contactpersonen van het ondersteuningsprogramma klik hier.  
 
JAARRAPPORTAGE MONITOR TRANISITIE JEUGD 2015  
De monitor Transitie jeugd 2015 brengt de onbedoelde effecten van de transitie van de jeugdhulp vanuit cliëntperspectief in 
kaart. De gebundelde signalen van ouders en jongeren biedt informatie om het beleid te verbeteren. De monitor bestrijkt de 
jaren 2015 en 2016.  Lees meer: Jaarrapportage Monitor Transitie Jeugd 2015 .  
 
FACTSHEET TOEZICHT IN HET SOCIAAL DOMEIN  
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http://www.monitortransitiejeugd.nl/images/MonitorTransitieJeugd/pdf/Jaarrapportage-MTJ-2015.pdf


 
In de nieuwe VNG factsheet 'Toezicht in het sociaal domein' staat welke vormen van toezicht mogelijk zijn in het sociaal domein,  
hoe dit is  geregeld in de diverse wetten en op welke manieren handhaving kan plaatsvinden. De  factsheet geeft een algemeen 
overzicht van het toezicht in de Jeugdwet, de Wmo 2015, de Participatiewet, en de Wet kinderopvang en kwaliteit 
peuterspeelzalen. Lees meer: Factsheet Toezicht in het sociaal domein.  
 

ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT 
 
ONDERWIJSHUISVESTING 
Het huidige stelsel onderwijshuisvesting kan, volgens het rapport ‘Schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs: de 
praktijk gecheckt’ van de Algemene Rekenkamer, versterkt worden. In een bestuurlijke reactie op het rapport van de 
Rekenkamer gaat de VNG in op: de relatie tussen een herziening van de normbedragen en de omvang van het macrobudget, de 
relatie tussen renovatie en investeringsverbod, en het belang van een goed, transparant en werkbaar datasysteem. 
Lees meer: Rapport Algemene Rekenkamer. Klik hier voor meer informatie.  
 

GEZONDHEID EN WELZIJN 
 
VNG COMMISSIE GEZONDHEID EN WELZIJN BIJEEN OP 4 FEBRUARI  
Deze commissie vergaderde op 4 februari en besprak o.a. de uitvoering en financiering van collectieve gemeentelijke taken, de 
bekostiging van wijkverpleging, beschermd wonen en een aantal overige actuele ontwikkelingen, zoals de wijze waarop moet 
worden omgegaan met collectieve gemeentelijke taken, zowel qua uitvoering als financiering. De commissie was van mening dat 
de vraag of een taak lokaal dan wel centraal wordt uitgevoerd, moet vertrekken vanuit het gezichtspunt van de burger.  De 
commissie zette in op een steviger wettelijke verankering van niet-toewijsbare wijkverpleegkundige taken. Zolang dat nog niet is 
geregeld, pleit de commissie ervoor het huidige representatiemodel niet los te laten. De commissie stemde in met de basis 
kwaliteitseisen voor beschermd wonen, met de opzet en missie van het VNG-programma Wonen met Begeleiding en Zorg, en 
met deelname aan het convenant Integriteit Zorgsector. Klik hier voor meer informatie.  
 
TUSSENRAPPORTAGE AANJAAGTEAM VERWARDE PERSONEN   
In februari werd door  het aanjaagteam Verwarde Personen de tussenrapportage 'Samen doorpakken: op weg naar een meer 
persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag' uitgebracht.  Het rapport is opgesteld in opdracht van de 
ministers Schippers en Van der Steur en van de VNG, en is in februari aan de Tweede Kamer aangeboden. Het aanjaagteam staat  
onder leiding van burgemeester Liesbeth Spies en beschrijft in de tussenrapportage wat zij in de oriënterende fase heeft 
opgehaald over de huidige situatie rondom personen met verward gedrag. Het aanjaagteam is onder de indruk van de 
bevlogenheid en motivatie en de vele initiatieven en ervaart een breed gevoel van urgentie. Er zijn echter ook belangrijke zorgen 
en signalen dat er nog ernstige knelpunten zijn.  Het is de bedoeling dat in de zomer 2016 alle gemeenten een sluitende aanpak 
hebben.  Noot: Dit onderwerp zal worden besproken tijdens de lunch op de VZHG jaarvergadering op 15 april a.s.  
Lees meer: Samen doorpakken - Tussenrapportage aanjaagteam Verwarde Personen en Samen doorpakken - Bijlagen 
tussenrapportage aanjaagteam Verwarde Personen.   
 

WERK EN INKOMEN 
 
GEMEENTEN EN PARTICIPATIEWET 
Staatssecretaris Klijnsma van SZW wil de Participatiewet en de Wet banenafspraak verbeteren en het daarmee makkelijker 
maken om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Gemeenten en UWV mogen alvast hierop vooruitlopen. 
Zo kunnen leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs zonder beoordeling door UWV in het doelgroepregister worden 
opgenomen en tellen ze dus mee voor de banenafspraak. Verder kunnen werkgevers naar verwachting binnen enkele maanden 
ook loonkostensubsidie aanvragen voor jongeren die ze nu al in dienst hebben, maar die vanwege hun beperkingen niet het 
minimumloon kunnen verdienen. De staatssecretaris bereidt een wetswijziging voor om dit mogelijk te maken. Lees meer: 
Gemeenten mogen vooruitlopen op verbeteringen in Participatiewet en Wet banenafspraak.   
 

RUIMTE EN WONEN 
 
VNG COMMISSIE RUIMTE EN WONEN BIJEEN OP 4 FEBRUARI  
In de vergadering van 4 februari heeft de commissie Ruimte en Wonen uitgebreid stilgestaan bij de digitale uitdagingen van de 
Omgevingswet. De VNG heeft toegelicht welke systemen en organisaties op elkaar afgestemd moeten worden om alles 
werkbaar te krijgen. De commissie gaf aan meer inzicht te willen in uitvoerbaarheid van één digitaal stelsel en maakte zich 
zorgen over de kosten. Daarnaast is gesproken over de Invoeringswet Omgevingswet. De mogelijke privatisering van het 

https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/20160211-factsheet-toezicht-in-het-sociaal-domein.pdf
http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2016/02/Schoolgebouwen_primair_en_voortgezet_onderwijs_de_praktijk_gecheckt
https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijshuisvesting/nieuws/stelsel-onderwijshuisvesting-kan-versterkt-worden
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/terugblik-vng-cie-gezondheid-welzijn-4-februari
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/20160219-pmvg-tussenrapportage-a4_v3.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicatie_bijlagen/2016/20160219-pmvg-bijlagen-tussenrapportage-a4_v3.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicatie_bijlagen/2016/20160219-pmvg-bijlagen-tussenrapportage-a4_v3.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2016/02/23/gemeenten-mogen-vooruitlopen-op-verbeteringen-in-participatiewet-en-wet-banenafspraak


 
bouwbesluittoets hield de commissie ook bezig.  Klik hier voor meer informatie.  
 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 
 
NIEUWE WET NATUURBESCHERMING  
Op 1 juli 2016 treedt de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat 
moet voorzien in een betere implementatie van een aantal Europese natuurrichtlijnen. De wet decentraliseert een aantal taken 
en dat heeft gevolgen voor provincies en gemeenten.  De nieuwe natuurwet vervangt drie huidige wetten t.a.v.  
natuurbescherming t.w. de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. In deze wetten staat de 
implementatie van Europese regelgeving centraal, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn.  
Klik hier voor meer informatie.  
 
LOKALE ENERGIE ETALAGE 

De site Lokale Energie Etalage laat per gemeente zien waar men staat in de transitie naar een 
duurzame energievoorziening. Ook is er informatie te vinden wie, wat, waar doet om de landelijke 
doelstellingen van het SER Energieakkoord dichterbij te brengen.  
Op de Lokale Energie Etalage zijn de meest actuele gegevens te vinden over het energieverbruik, de 
opwekking van duurzame energie en de resultaten van de energie-enquête over het gevoerde 
energie- en klimaatbeleid van álle 393 gemeenten. Ook staan er ruim tweehonderd 
praktijkvoorbeelden op. Klik hier voor meer informatie.  

 

EUROPA 
 
VNG OVERZICHT BELANGRIJKSTE EUROPESE ONDERWERPEN  
De VNG heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste Europese onderwerpen voor gemeenten in 2016: VNG Prioritaire 
Europese Onderwerpen 2016. Lees meer: VNG Prioritaire Europese Onderwerpen 2016.  
 
DOELSTELLINGEN COMITE VAN DE REGIO’S 2016  

Het Comité van de Regio's is de stem van de regio's en steden in de Europese Unie. De zes 
commissies van het Europees Comité van de Regio's hebben hun doelstellingen voor 2016 
bepaald. Daar vallen ook de belangrijkste thema’s onder waarop de commissies dit jaar hun 
aandacht toespitsen, zowel in hun rapporten en adviezen, als tijdens een aantal evenementen.  
Deze thema's houden verband met de bredere prioriteiten van het CvdR voor de periode 2015-
2020. Het gaat om het stimuleren van economische groei in regio’s en steden, het bevorderen van 
natuurlijke hulpbronnen en landbouw, het bevorderen van grensoverschrijdende en territoriale 
samenwerking, en het incorporeren van de lokale en regionale dimensie in het EU-beleid. Klik hier 
voor meer informatie.  

 
NIEUWSBRIEF EUROPA IN EEN OOGWENK 
Tot en met juni 2016 staat de nieuwsbrief 'Europa in een oogwenk' in het teken van het Nederlands Voorzitterschap van de 
Europese Unie, met daarnaast ook aandacht voor andere onderwerpen zoals de activiteiten van het Comité van de Regio’s 
(CvdR), Co-creating the city: een evenement in het kader van de Europese stedelijke agenda, georganiseerd door de European 
Cultural Foundation (ECF), het Netwerk Democratie en Pakhuis de Zwijger, het vierjaarlijks congres van de Council of European 
Municipalities and Regions.  Lees meer: Nieuwsbrief: Europa in een oogwenk. Klik hier voor meer informatie.  
 
 
 
 
 
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/terugblik-commissie-ruimte-en-wonen-februari-2016
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/nieuwe-natuurwet
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/ondersteuningsprogramma-energie/lokale-energie-etalage
https://vng.nl/files/vng/20160204-vng-prioriteiten-europa_0.pdf
https://www.europadecentraal.nl/europese-ster/de-europese-ster-nr-814/#doelstellingen-commissies-comite-van-de-regios-2016-bekendgemaakt
http://us5.campaign-archive1.com/?u=1cab247ff6b2157eacb121e66&id=b6eb6e50bd&e=38b196331b
https://vng.nl/onderwerpenindex/europa/europese-stedelijke-agenda/nieuws/cvdr-steunt-inspaningen-nederlands-voorzitterschap

	nieuws VZHG
	bestuursvergadering 4 februari
	klaas tigelaar vice-voorzitter/penningmeester
	VZHG jaarvergadering en congres 15 april 2016

	Nieuws VNG
	reactie vng op pilot mengvormen horeca

	INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN
	terugblik raad op zaterdag op 30 januari
	omgevingswet
	lokale rekenkamers

	OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN
	rapport oeso Trends and challenges Rotterdam-The Hague
	start strategenoverleg netwerk zuidelijke randstad

	PROVINCIAAL BESTUUR
	interprovinciale commissie (IPC) vijfheerenlanden
	rol provincie bestuurlijke toekomst hoeksche waard
	jaaroverzicht 2015 commissaris van de koning in Zuid-holland
	provinciale statencommissie verkeer en milieu bijeen op 10 februari

	BESTUUR EN VEILIGHEID
	vng commissie bestuur en veiligheid bijeen op 4 februari
	nieuwe beleidsregels cameratoezicht - drones

	financien
	houdbaarheidstest gemeentefinancien 2016
	handreiking financiele jaarafsluiting 2015 sociaal domein

	dienstverlening en informatiebeleid
	vng commissie dienstverlening en informatiebeleid bijeen op 4 februari
	verslag 2015 activiteiten ibd

	Jeugd
	vng sub-commissie jeugd bijeen op 4 februari in utrecht
	ondersteuning innovatie jeugdbescherming tot 1 juli 2016
	jaarrapportage monitor tranisitie jeugd 2015
	factsheet toezicht in het sociaal domein

	onderwijs, cultuur en sport
	onderwijshuisvesting

	gezondheid en welzijn
	vng commissie gezondheid en welzijn bijeen op 4 februari
	tussenrapportage aanjaagteam verwarde personen

	werk en inkomen
	gemeenten en participatiewet

	ruimte en wonen
	vng commissie ruimte en wonen bijeen op 4 februari

	milieu, energie en mobiliteit
	nieuwe wet natuurbescherming
	lokale energie etalage

	Europa
	vng overzicht belangrijkste europese onderwerpen
	doelstellingen comite van de regio’s 2016
	nieuwsbrief europa in een oogwenk


