
 

NIEUWS VZHG 
 
TERUGBLIK VZHG JAARVERGADERING EN CONGRES OP 15 APRIL  
Op 15 april vond in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn de VZHG jaarvergadering en het congres plaats. De aanwezigen 
werden welkom geheten door Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn. Vervolgens vond de Algemene Leden 
Vergadering plaats, die werd geopend door vice-voorzitter Klaas Tigelaar i.v.m. het eerste agendapunt: de benoeming van een 
nieuwe voorzitter.  De ALV stemde in met het voorstel Mirjam Salet als voorzitter te benoemen voor een periode van vier jaar.  

                        
In haar eerste toespraak als voorzitter ging zij o.a. in op prioriteiten waar de VZHG zich dit jaar op zal richten: gemeentefinanciën 
en de omgevingswet. Daarnaast zal met de provincie een traject worden gestart op basis van de notitie “Slimmer en sterker 
bestuur in Zuid-Holland”, waarbij 2 thema’s nader zullen worden bestudeerd: bestuurskracht en samenwerking.   
Zij stelde vervolgens de ALV voor Frank Koen als erevoorzitter te benoemen. In de motivatie stond dat hij met grote inzet 
gedurende meer dan 10 jaar betrokken is geweest bij de VZHG.  Zijn inzet bleek uit het verder ontwikkelen van de vereniging, 
waarbij hij uitdagingen niet uit de weg ging. Met een luid applaus werd door de leden met dit voorstel ingestemd. Vervolgens 
werd een fraaie oorkonde van het besluit aan Frank Koen overhandigd.   
Mirjam Salet behandelde vervolgens de jaarstukken: de besluitenlijst van de ALV 2015, het jaarverslag 2015, de jaarrekening 
2015 en accountantsverklaring , de begroting 2017 en contributie 2017 en de bestuurssamenstelling. De leden gingen akkoord 
met de jaarstukken en stemden in met de voorstellen. Benoemd werd Jan Luteijn, burgemeester van Cromstrijen,  als lid van het 
bestuur. Herbenoemd werd Anne de Baat als bestuurlijk secretaris. De voorzitter kondigde vervolgens Jaap Smit aan, 
commissaris van de Koning in Zuid-Holland.   
 
 TOESPRAAK JAAP SMIT, CDK ZUID-HOLLAND TIJDENS ALV OP 15 APRIL   

Jaap Smit feliciteerde de zojuist benoemde voorzitter Mirjam Salet met deze eervolle 
benoeming. Het college van GS ziet uit naar samenwerking met haar. Hij feliciteerde ook  de 
zojuist als erevoorzitter benoemde Frank Koen met deze titel en dankte hem voor zijn 
jarenlange inzet. Vervolgens ging hij in op het thema besturen met lef. Dat thema sprak hem 
zeer aan, want besturen is volgens hem sturen en bijsturen. Politiek is geen management en 
dat lijkt het volgens hem  helaas te veel te zijn geworden. Management is planning en 
control. Politiek is besturen vanuit visie, een stip op de horizon zetten en kijken hoe je de 
weg daarheen kunt vinden. In deze tijd, waarin het perspectief steeds kleiner lijkt te worden, 

moeten we weer groot durven denken. Lef kun je daarbij goed gebruiken. De nog jonge gemeente Alphen aan den Rijn heeft 
zich volgens Smit meteen na de fusie, met lef, in de regio laten gelden. De gemeente haalde daar zelfs de krant mee, met een 
kwestie die ook aan het Binnenhof aandacht trok (trapliftvergoeding). Deze ‘case’ had in ieder geval met lef te maken: van de 
staatssecretaris en ook van de gemeente.  Het liet ook direct zien hoe delicaat en gecompliceerd decentralisatie in het sociaal en 
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maatschappelijk domein is. Decentralisatie is echter per definitie differentiatie en dus maatwerk. Daarbij is lef en politieke moed 
nodig. Er moet ruimte voor verschil zijn, maar wel met een bodem. Waar staan gemeenten nu na bijna anderhalf jaar 
decentralisaties?  Ziet Smit in het sociaal en maatschappelijk domein al lef? Hij heef dat nog niet in ruime mate gezien. Wat hij 
wel waarneemt is creativiteit. In de komende tijd moet volgens hem duidelijk worden welke keuzes gemeenten maken. Hoe 
krijgen de nieuwe verhoudingen tussen de overheid en het maatschappelijk initiatief vorm? En wat  betekent dat voor hun 
inwoners? Alleen als gemeenten hun visie op goede zorg in beleid hebben vastgelegd, hoeven zij niet te vrezen voor publiciteit, 
discussies en procedures. Als je kunt uitleggen vanuit welk toekomstbeeld je beleid wijzigt en uitvoert, heb je volgens hem een 
sterk verhaal. Doen gemeenten dit niet, dan is de kans groot dat de staatssecretaris mee gaat besturen of dat de rechter het 
verzoek van de burger honoreert.  Om tot een breed gedragen en goed uitvoerbare visie te komen, is kennis van zaken nodig, 
politieke en maatschappelijke wil en zeker ook: lef. De gehele toespraak teruglezen: klik hier.   
 
CONGRES EN WERKBEZOEKEN BESTUREN MET LEF (IN HET SOCIAAL EN MAATSCHAPPELIJK DOMEIN) 

Tijdens het congresgedeelte werden 3 wethouders van Alphen aan den Rijn geïnterviewd door 
Inge-Marie van Klaveren (teamleider maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Alphen 
aan den Rijn). Door wethouder de Jager werd ingegaan op de Alphense aanpak van transitie en 
transformatie. Het moest anders en de regels waren te beperkend. Nu was er de kans om het 
anders te doen, integraal en vanuit het perspectief van inwoners. Ook het systeem van zorg en 
ondersteunen werd anders ingericht. De kaders voor de verandering zijn door de raad 
vastgesteld in het beleidsplan “Beter voor Elkaar”. Dit beleidsplan vormde het kader voor de 

integrale verordening, de contractering en de doorontwikkeling integrale toegang.  De eerste stap was om het systeem anders in 
te richten en te kantelen, met als belangrijke pijlers: wijkgerichte integrale toegang met een integraal afwegingskader, integraal 
beleid, verordening en nadere regels, en innovatieve contractering van zorg en ondersteuning.  Wethouder van Velzen ging in 
op het uitdragen van de visie met verbinding naar organisaties en inwoners en het aangaan van een dialoog over 
maatschappelijke effecten. Betrokkenheid bij de resultaten in de wijken is van groot belang en het daarover in gesprek  gaan 
met inwoners. Wethouder du Chatinier ging nader in op de opnieuw ingerichte taken op het gebied van welzijn en sport.  Het 
gaat daarbij o.a. om talentontwikkeling, opgroeien en ontwikkelen en gezonde leefstijl. Basisvoorzieningen zijn anders ingericht 
en zijn ook nadrukkelijke gericht op het bereiken van kwetsbare inwoners.  
Deelnemers konden vervolgens deelnemen aan diverse werkbezoeken: bezoek TOM in de buurt, BOOST partners, Kas zonder 
gas en Maximabrug in aanbouw.  

         
 
PRESENTATIE NIEUWE GASTGEMEENTE 2017 
Op 7 april 2017 vindt de VZHG jaarvergadering en congres plaats in zalencentrum de Til in Giessenburg op uitnodiging van 
gastgemeente Giessenlanden. Burgemeester Werner ten Kate presenteerde de gastgemeente met een informatieve film. 
 
LUNCHTHEMA: SLUITENDE AANPAK VERWARDE PERSONEN 

Tijdens de lunch werd door Liesbeth Spies aandacht besteed aan een sluitende aanpak verwarde 
personen.  Zij  is voorzitter van het landelijk aanjaagteam verwarde personen. Doel is 
gemeenten en ketenpartners te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor 
én met personen met verward gedrag. In de zomer van 2016 moeten gemeenten, in 
samenwerking met hun ketenpartners, beschikken over een sluitende, op de persoon gerichte 
aanpak. Over dit onderwerp worden ook nieuwsbrieven uitgegeven. Lees meer: Personen met 
verward gedrag, nieuwsbrief 3. Klik hier voor meer informatie.  

 
FOTO’S JAARVERGADERING EN CONGRES 
Op de VZHG website is een foto-album geplaatst van de diverse activiteiten op 15 april. Klik hier om het foto-album te bekijken.  
 
 
 
 
 

http://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/jaap-smit/werkbezoeken/nieuwsberichten-jaap/toespraak-jaap-smit/
http://us10.campaign-archive1.com/?u=099a949039b71b0d6b3095e7f&id=267580ec5f&e=3a16d09e4a
http://us10.campaign-archive1.com/?u=099a949039b71b0d6b3095e7f&id=267580ec5f&e=3a16d09e4a
https://vng.nl/personen-met-verward-gedrag
http://vzhg.nl/fotoalbum/#nanogallery/nanoGallery2/6279268558072260033
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NIEUWS VNG 
 
VACATURES VNG BESTUUR EN COMMISSIES 
Op 7 april ontving de VZHG de totaallijst van Zuid-Hollandse bestuurders die zich bij de VNG kandidaat hadden gesteld voor een 
aantal vacatures in het VNG bestuur en commissies. De VZHG kon de kandidatuur van personen ondersteunen en heeft dit voor 
21 april naar de VNG verzonden. Op 4 mei maakte de VNG de door de adviescommissie governance voorgedragen kandidaten 
bekend. De volgende Zuid-Hollandse kandidaten zijn voorgedragen:  
- college van arbeidszaken/voorzitter/tevens lid VNG bestuur: Roel Cazemier, burgemeester Krimpenerwaard (tweede termijn).  
- commissie bestuur en veiligheid/lid: Jan Nauta, gemeentesecretaris Leiden.  
- commissie dienstverlening en informatiebeleid/lid:  Aletta Hekker, wethouder Delft en Pieter Jeroense, gemeentesecretaris 
Alphen aan den Rijn.  
- commissie onderwijs, cultuur en sport/lid: Gerben van Duin, wethouder Noordwijk en Inge Mous, raadslid Dordrecht. 
- commissie Europa en internationaal/lid: Jan Hoekema, burgemeester Wassenaar. 
Tijdens de ALV van de VNG op 8 juni a.s. zullen de leden stemmen over alle door de adviescommissie gestelde kandidaten en 
eventuele tegenkandidaten.  Klik hier voor meer informatie.  
 
VNG ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA REOA 
De VNG stimuleert regionale economische ontwikkeling via het ondersteuningsprogramma REOA (Regionale Economische 
Ontwikkeling en Arbeidsmarkt) in samenwerking met KING en Platform 31. De volgende vragen staan centraal: hoe kan betere 
dienstverlening aan ondernemers worden georganiseerd, hoe kan gemeentelijk beleid en uitvoering op het terrein van o.m. 
economische zaken, sociale zaken en onderwijs, verbinden tot integraal beleid, welke samenwerking is nodig tussen gemeenten 
onderling en hoe kan de kracht van de regio worden bepaald? Met welke partners wordt samengewerkt en op welke 
schaalniveaus? Hoe kom je tot gezamenlijke doelstellingen en wat is nodig om die te realiseren? Gemeenten kunnen bij (de 
uitvoering van) economisch beleid van elkaar leren en kennis uitwisselen. Dit is onder meer mogelijk via het VNG-forum REOA.  
Lees meer: Factsheet programma REOA. Klik hier voor meer informatie.   
 
LEDENRAADPLEGING AKKOORD VERHOOGDE ASIELINSTROOM  
De VNG sloot op 28 april jl. met het kabinet het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. Beide partijen willen de 
integratie en participatie van vergunninghouders bevorderen via afspraken op het gebied van onderwijs, werk en gezondheid. 
Doel van de afspraken is om vergunninghouders zo snel mogelijk zelfstandig en volwaardig mee te laten doen in de gemeenten. 
Het Rijk stelt aan de gemeenten de komende twee jaar in totaal ruim € 500 miljoen euro beschikbaar. Hierbij geldt het 
uitgangspunt ‘geld volgt statushouder’: een gemeente ontvangt een bedrag op basis van het aantal vergunninghouders dat 
wordt gehuisvest. 
Het VNG-bestuur legt het akkoord met een positief advies voor aan de leden. De ledenraadpleging loopt tot 1 juni. Het VNG-
bestuur neemt op 6 juni een definitief besluit.  Lees meer: VNG-ledenbrief  en  Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 
 
WORKSHOP WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN OP 12 MEI IN UTRECHT 

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/bekendmaking-voorgedragen-kandidaten-voor-vacatures-in-vng-bestuur-en-commissies
https://www.vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2014/20150326-programma-regionale-economische-ontwikkeling-en-arbeidsmarkt.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/economie/regionale-economie-stimuleren/nieuws/uit-de-media-regionale-economie-arbeidsmarkt-10
https://vng.nl/onderwerpenindex/asiel/asielbeleid-en-integratie/brieven/ledenraadpleging-uitwerkingsakkoord-verhoogde-asielinstroom
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/28042016uitwerkingsakkoord-verhoogde-asielinstroom.pdf
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Gemeenten werken steeds meer samen. Het is voor raadsleden belangrijk om inzicht te krijgen in de spelregels rond 
samenwerking, ook in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen die vaak als basis geldt voor samenwerking. 
Daarvoor heeft de VNG Academie een workshop ontwikkeld. Op 12 mei a.s. vindt een workshop plaats in Utrecht waarbij zal 
worden ingegaan op kennisoverdracht (de spelregels) en het toepassen van de aanwezige instrumenten (speltactiek). De 
workshop bevat daarom een casus en een rollenspel. Klik hier voor meer informatie.  
 
ROB-ADVIES 15.9 UUR ROL RAADSLID  
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) heeft onlangs een advies uitgebracht onder de titel  '15,9 uur: de verbindende rol van 
het raadslid in een vitale democratie'. Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur aan raadswerk. De Rob pleit voor een andere 
rolinvulling en tijdsbesteding van het raadswerk, waarbij het versterken van de contacten met de samenleving centraal staat. De 
Rob doet raadsleden een aantal aanbevelingen: wees meer volksvertegenwoordiger, maak afspraken over samenwerking tussen 
en binnen fracties, voorkom overmatige politisering en zorg voor de democratische kwaliteit van besluitvormingsprocessen. De 
Rob heeft ook een aanbeveling voor gemeenten en het ministerie van BZK: verbeter de randvoorwaarden waarbinnen 
raadsleden hun werk doen. Met gerichte maatregelen zouden griffiers kunnen worden ondersteund bij het beter faciliteren van 
de raadswerkzaamheden.  Op 20 mei a.s. vindt hierover een bijeenkomst plaats in Lelystad met o.a. Marcel Boogers van de Rob  
die een toelichting zal geven op het rapport. Lees meer: Advies 15,9 uur.  
 
ONDERZOEK BUDGET GEMEENTERAAD VOOR ONDERZOEK EN CONTROLE  
Raadslid.Nu heeft onderzoek laten uitvoeren naar het budget dat gemeenteraden beschikbaar hebben voor onderzoek en 
controle. Uit het onderzoek “Zelfstandig Raadsbudget” blijkt dat dit budget beperkt is. Voor onderzoek, controle door de 
accountant en onderzoek door de Rekenkamer is 0 tot 900 duizend euro beschikbaar. Het budget van de Rekenkamer varieert 
van 0 tot 490 duizend euro. Aan het onderzoek van Overheid in Nederland werkten 269 griffiers mee. Lees meer: 
Onderzoeksrapport Zelfstandig Raadsbudget.  
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN 
 
RAPPORT AIV “GOED GESCHAKELD” OVER DE VERHOUDING TUSSEN REGIO EN DE EU  
De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) heeft onlangs een rapport uitgegeven onder de titel “Goed geschakeld”. 
Decentrale overheden krijgen volgens AIV een steeds grotere rol in de uitvoering van nationale en Europese wetgeving. De EU 
en het Rijk zouden zich daarom meer rekenschap moeten geven van het toegenomen belang van decentrale overheden bij de 
totstandkoming van wetgeving, zo constateert de AIV. De gevolgen van mondialisering trekken volgens het rapport een zware 
wissel op de inventiviteit van het lokale bestuur, het eerste aanspreekpunt voor burgers. Daarnaast hebben decentrale 
overheden meer verantwoordelijkheden gekregen bij de uitvoering van nationale en Europese wetgeving en vervullen zij een 
belangrijke rol bij het creëren van werkgelegenheid. Regio’s zijn volgens AIV al lang geen secundaire spelers meer. Klik hier voor 
meer informatie.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR 
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE VERKEER EN MILIEU BIJEEN OP 6 APRIL  
Deze commissie vergaderde op 6 april met o.a. de volgende agendapunten: fietsplan Zuid-Holland 2016-2025, emissies 
perfluoroctaanzuur (PFOA) in Dordrecht, resultaten tussenstap project Duinpolderweg, revolverend Verenfonds en 
spoorcorridors Alphen aan den Rijn-Gouda en Leiden-Utrecht. Klik hier voor meer informatie.  
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE DUURZAME ONTWIKKELING BIJEEN OP 13 APRIL  
Deze commissie vergaderde op 13 april met o.a. de volgende agendapunten: stand van zaken uittreding uit de Natuur- en 
Recreatieschappen en afbouw van de Groenservice Zuid-Holland, implementatie Wet Natuurbescherming: concept beleidskader 
en concept verordening, faunabeheerplan damherten. Klik hier voor meer informatie.  
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN BIJEEN OP 13 APRIL 
Deze  commissie besprak  op 13 april o.a. de stand van zaken rond de samenwerkingsprojecten met de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH). Onlangs heeft de OESO een rapport uitgebracht dat dat deze regio met andere metropoolregio’s 
vergelijkt en aanbevelingen voor verdere versterking geeft. Dit rapport zal ook bij de bespreking van de samenwerking met de 
MRDH betrokken worden.  Ook geagendeerd stond  de brief van gedeputeerde van der Sande over de ambities voor een 
transparant, open bestuur en de wijze waarop hij dit wil bereiken. Lees meer: Brief van Gedeputeerde Van der Sande Uitwerking 
ambitie hoofdlijnenakkoord op transparantie en openheid.  

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/gemeentelijke-samenwerking/agenda/workshop-wet-gemeenschappelijke-regelingen-voor-raadsleden
http://www.rob-rfv.nl/documenten/advies_15_9_uur.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/zelfstandig_raadsbudget_-_onderzoek_raadslid.nu_-_2016.pdf
http://aiv-advies.nl/8h6#advice-summary
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Verkeer_en_Milieu_VenM/2016/Verkeer_en_Milieu_6_april_2016
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2016/Commissie_Duurzame_Ontwikkeling_13_april_2016
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2016/Bestuur_en_Middelen_13_april_2016/Bespreekstukken/Brief_van_gedeputeerde_Van_der_Sande_over_ambities_voor_een_transparant_open_bestuur/Stuknr_549250037.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2016/Bestuur_en_Middelen_13_april_2016/Bespreekstukken/Brief_van_gedeputeerde_Van_der_Sande_over_ambities_voor_een_transparant_open_bestuur/Stuknr_549250037.org
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Tenslotte besprak de commissie het rapport “Maak verschil”(zie ook Journaal 2016.03) . Dit rapport van de Studiegroep 
Openbaar Bestuur gaat over het openbaar bestuur in relatie tot economische ontwikkeling. Het rapport 'Goed geschakeld' van 
de AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken) wordt hierbij eveneens betrokken. Dit rapport behandelt de positie van het 
openbaar bestuur in het licht van de tendens tot globalisering en regionalisering anderzijds (zie dit Journaal onder overige 
bestuurlijke zaken).  Overige agendapunten: brief van GS inzake bestuurlijke verantwoording financieel toezicht 2015-2016 
Klik hier voor meer informatie.  
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE RUIMTE EN LEEFOMGEVING BIJEEN OP 6 APRIL  
Deze commissie vergaderde op 6 april met o.a. de volgende agendapunten: startnotitie VRM Actualisering 2016, vraaggericht 
bedrijventerreinenbeleid en Actieprogramma Slim Ruimtegebruik en stand van zaken ontwikkelingen locatie Valkenburg, 
gemeente Katwijk. Klik hier voor meer informatie.  
 

BESTUUR EN VEILIGHEID 
 
VLUCHTELINGEN EN VEILIGHEID  
Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) heeft op de website een dossier 'Vluchtelingen en veiligheid' 
aangemaakt. In dit dossier staan actuele onderzoeken, handreikingen en praktijkvoorbeelden over de verschillende 
veiligheidsaspecten van het vluchtelingenvraagstuk. Daarbij kan gedacht worden aan bewoners die zich onveilig voelen, 
bestuurders die bedreigd worden of spanningen die vragen om een goede en passende begeleiding. Lees meer: Dossier 
Vluchtelingen en veiligheid (CCV).  
 
VNG COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEID BIJEEN OP 28 APRIL  
Deze commissie vergaderde op 28 april met o.a. de volgende agendapunten: toekomstverkenning Veiligheidshuizen (Frank Koen 
oud-burgemeester Capelle a/d IJssel werkt in opdracht van de VNG aan een toekomstverkenning voor de veiligheidshuizen), 
modernisering cannabisbeleid, inzet bestuurlijke conferentie politiebestel , privacy, toelichting commissie Raadsleden en  
Griffiers, thema lokaal bestuur, digitaal stemmen en stand van zaken pilot mengvormen winkel/horeca.   
 

FINANCIEN 
 
VNG COMMISSIE FINANCIEN BIJEEN OP 21 APRIL  
Deze commissie vergaderde op 21 april in Utrecht met o.a. op de agenda: kennismaking commissie Raadsleden en Griffiers, 
financiële verhouding nieuwe kabinetsperiode, eindrapport evaluatie normeringsdiscussie, CPB-raming volgende 
kabinetsperiode, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, agenda bestuurlijk overleg financiële 
verhoudingen, uitname gemeentefonds kentekengegevens RDW, financiering statushouders en evaluatie VNG-commissies 
onder nieuwe governance.   
 
ACCOUNTANTSCONTROLE SOCIAAL DOMEIN  
De verantwoordingsinformatie met controleverklaring vanuit de SVB en een aantal zorgaanbieders komt later beschikbaar dan 
de eerder gedachte datum van 1 april. VNG, Rijk en NBA hebben overlegd hoe met de ontstane situatie om te gaan en vonden 
een voor alle partijen werkzame oplossing. In een gezamenlijke brief informeren zij gemeenten hier uitgebreid over. 
Uitgangspunt is dat de wettelijke datum van 15 juli voor het zenden van de jaarrekening, inclusief de SiSa-bijlage, met 
controleverklaring aan GS en BZK een harde datum is. Daarnaast moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen aan het 
BBV voldoen en de accountant aan accountantsregelgeving. Lees meer: Brief NBA en VNG over accountantscontrole van het 
Sociaal Domein 2015 .  
 
BELEIDSINDICATOREN VOOR BEGROTING EN JAARSTUKKEN  
Het ministerie van BZK heeft onlangs de regeling tot vaststelling van de beleidsindicatoren gepubliceerd. Daarmee is vastgelegd 
dat gemeenten en provincies vanaf 2017 in de begroting en de programmaverantwoording de effecten van beleid toelichten aan 
de hand van een vaste set beleidsindicatoren. De set beleidsindicatoren en bijbehorende gegevens staan op de 
website Waarstaatjegemeente.nl, via de tegel Besluit Begroting en Verantwoording. Het besluit om beleidsindicatoren op te 
nemen in de begroting en programmaverantwoording, om zo een betere financiële vergelijkbaarheid mogelijk te maken, komt 
o.a. voort uit het traject van de commissie Vernieuwing en Verantwoording BBV.  
Lees meer: Brochure BZK: Hoofdlijnen vernieuwing BBV  en  Regeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant.  
 

https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2016/Bestuur_en_Middelen_13_april_2016
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving_RenL/2016/Ruimte_en_Leefomgeving_6_april_2016
http://www.hetccv.nl/dossiers/vluchtelingen-en-veiligheid/index
http://www.hetccv.nl/dossiers/vluchtelingen-en-veiligheid/index
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/persoonsgebonden-budget-pgb/brieven/brief-nba-en-vng-over-accountantscontrole-van-het-sociaal-domein-2015
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/persoonsgebonden-budget-pgb/brieven/brief-nba-en-vng-over-accountantscontrole-van-het-sociaal-domein-2015
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2015/20150703-brochure-bzk-hoofdlijnen-vernieuwing-bbv.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-16004.html
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RAPPORT CPB OMGANG GEMEENTEN MET FINANCIELE MEE-EN TEGENVALLERS 
Het Centraal Planbureau (CPB) onderzocht hoe gemeenten in het recente verleden zijn omgegaan met financiële mee- en 
tegenvallers binnen het sociaal en fysiek domein. Dit biedt volgens het CPB inzicht in de mate waarin en het moment waarop 
uitgaven in het sociaal en fysiek domein worden gebruikt als financiële buffer.  Lees meer: Download naar het rapport.   
 
VOORAANKONDIGING BIJEENKOMST VOOR ZUID-HOLLANDSE WETHOUDERS FINANCIEN OP 24 JUNI  

De VZHG organiseert op 24 juni a.s. van 09.30-13.00 uur samen met de provincie Zuid-Holland en met 
medewerking van Peter Verheij, ZH lid in de VNG commissie Financiën, een bijeenkomst inzake 
gemeentefinanciën voor Zuid-Hollandse wethouders financiën/grondzaken. De bijeenkomst wordt 
geopend door gedeputeerde Rogier van der Sande en vindt plaats in het provinciehuis in Den Haag.  
De inleidingen zullen zich richten op actuele onderwerpen, zoals grip en sturing op verbonden partijen, 
de gevolgen van de vernieuwing van het BBV op grondbeleid en de ontwikkeling van 

benchmarkgegevens.  De groepssessies zullen hierop aansluiten en zijn vooral bedoeld om onderling van gedachten te wisselen 
over de sturingsmogelijkheden. Nadere bijzonderheden over het programma en de aanmelding volgen nog. Op 3 mei is door de 
VZHG een vooraankondiging voor deze bijeenkomst naar de ZH gemeenten verzonden.  
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 
 
MOGELIJKHEDEN GEMEENTEN COLLECTIVERING ICT EN DIENSTVERLENING  
In opdracht van de VNG heeft Berenschot een verkenning uitgevoerd  naar mogelijkheden voor gemeenten om bij  
i-voorzieningen en dienstverlening de krachten te bundelen. De verkenning ('Coöperatief vernieuwen) bestaat uit drie 
onderdelen: Overzicht: waar staan gemeenten nu, Inzicht : waar ligt de wenselijkheid en urgentie om te komen tot 
verdergaande collectivisering en Uitzicht: wat zijn de adviezen over de begaanbare wegen in de (nabije) toekomst. De 
belangrijkste conclusie van de verkenning is dat de dienstverlening marktconform en eigentijds moet worden georganiseerd en 
dat er gewoekerd moet worden met schaarse kennis. De innovatiekracht van gemeenten zou omhoog moeten en i-
voorzieningen zouden goedkoper moeten kunnen. Lees meer: Coöperatief vernieuwen. Klik hier voor meer informatie.  
 
VLAARDINGSE WETHOUDER AMBASSADEUR GEMEENTEN BIJ DIGICOMMISSARIS   
Ruud de Vries, wethouder van Vlaardingen, is 'Ambassadeur Gemeenten' bij bureau Digicommissaris van Bas Eenhoorn. In die 
hoedanigheid wil hij een brug slaan tussen gemeenten, andere overheden en hun uitvoeringspartijen via de zogenaamde 
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Nederlandse overheid.  De Vries wil die brug slaan door het land in te gaan om 
aandacht te geven aan initiatieven van innovatieve, pionierende gemeenten, om knelpunten in de bestaande uitvoeringspraktijk 
van gemeenten op te halen en om, o.a. met de VNG-commissie dienstverlening en informatiebeleid, mee te denken over de 
agenda die gemeenten zich zelf zouden moeten (willen) stellen voor de doorontwikkeling van die GDI. Klik hier voor meer 
informatie.  
 
VNG COMMISSIE DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID BIJEEN OP 28 APRIL  
Deze commissie vergaderde op 28 april met o.a. de volgende agendapunten: digitale agenda 2017, trendwatching (presentatie 
Jan van Ginkel), nieuwe aanpak 'Initiate', denkdag digitale dienstverlening, nationaal beraad en ministeriële commissie digitale 
overheid, omgevingswet, veilig gebruik Suwinet, monitor digitale dienstverlening, terugkoppeling Brussel Visit 6 en 7 april 2016, 
forum over EU Urban agenda 30 mei 2016 en VNG Nieuwsapp.  
 

JEUGD 
 
ACTUALISATIE HANDREIKING BEVOORSCHOTTING JEUGDHULPAANBIEDERS 
Veel gemeenten stappen dit jaar over van bevoorschotting naar betaling na levering achteraf. De VNG en de Transitie Autoriteit 
Jeugd (TAJ) adviseren om deze betalingsovergang voor jeugdhulpaanbieders zorgvuldig te laten verlopen.  De VNG en TAJ krijgen 
regelmatig signalen dat de overgang naar betaling achteraf tot problemen leidt bij instellingen. Cruciaal is volgens de VNG dat 
aanbieders tijdig declareren en dat gemeenten tijdig betalen. Omdat hierbij regelmatig knelpunten optreden, is de eerder 
verschenen handreiking geactualiseerd.  Lees meer: Actualisatie: Handreiking bevoorschotting: opgesteld door VNG, in 
afstemming met Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) .  
 
ONDERZOEK ONAFHANKELIJKE CLIENTENONDERSTEUNING 
Hoe kan Cliëntondersteuning goed worden aangeboden en hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen formele en 
informele cliëntondersteuners? Movisie en de VNG lieten dit onderzoeken in 29 gemeenten. Geïnterviewde gemeenten uit Zuid-

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-notitie-14apr2016-hoe-gaan-gemeenten-om-met-financiele-mee-en-tegenvallers.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/20160331-rapport-collectivisering-i-voorzieningen_en_dienstverlening.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/nieuws/mogelijkheden-collectivisering-ict-dienstverlening-verkend
https://vng.nl/ambassadeur-gemeenten-bij-de-digicommissaris
https://vng.nl/files/vng/20160408_actualisatie_handreiking_bevoorschotting-vng_taj.pdf
https://vng.nl/files/vng/20160408_actualisatie_handreiking_bevoorschotting-vng_taj.pdf
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Holland waren: Gouda, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard en Rijswijk. Het resultaat, 'Onafhankelijke cliëntondersteuning: 
een inventarisatie', biedt een doorsnede uit de praktijk van cliëntondersteuning in het sociaal domein. Zowel beleid als praktijk 
komen aan bod, inclusief knelpunten en aanbevelingen.  Lees meer: Onafhankelijke cliëntondersteuning .  
 
JEUGDBESCHERMING EN JEUGDRECLASSERING  
Op initiatief van de VNG is de publicatie ‘De nieuwe jeugdbescherming en jeugdreclassering’ verschenen. Deze publicatie is op 
persoonlijke titel opgesteld door een ad-hoc werkgroep met deelnemers uit gemeenten, ministerie van VenJ, jeugdbescherming 
en jeugdstrafrecht.  De VNG is voornemens in de maanden mei en juni een aantal bijeenkomsten te organiseren verspreid over 
het land, om de discussie over de adviezen te entameren. Lees meer: De nieuwe jeugdbescherming en jeugdreclassering.  
Klik hier voor meer informatie.  
 
AANPAK SCHOOLVERZUIM  
Hoe kan schoolverzuim effectiever worden aangepakt? Via de methode Medische Advisering Ziekgemelde Leerling (M@ZL) daalt 
het verzuim dankzij begeleiding door de jeugdarts. Inmiddels wordt M@ZL toegepast op alle scholen voor het voortgezet 
onderwijs en de mbo’s in de 18 gemeenten van West-Brabant. De zorgcoördinator van de school neemt het initiatief tot een 
gesprek met de ouders en de leerling en een verwijzing naar de jeugdarts. In plaats van het ziekteverzuim staat de ontwikkeling 
van het kind centraal. Het gesprek vindt plaats vanuit de zorg en niet vanuit controle. De jeugdarts maakt met de ouders en 
leerling een plan van aanpak, dat met de school besproken wordt. Als leerling en ouders de afspraken niet naleven, gaat het 
dossier alsnog naar de leerplichtambtenaar. Lees meer: Artikel over de aanpak M@ZL op ZonMw.   
 
TWEEDE JAARRAPPORTAGE TAJ: SAMEN VOOR HET KIND  
Onlangs werd de tweede jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) uitgebracht. De Transitie Autoriteit Jeugd vraagt 
meer aandacht voor de vermindering van de administratieve druk in de jeugdhulp en pleit voor intensievere samenwerking. 
Gemeenten moeten het initiatief nemen om - met o.a. zorgverzekeraars, aanbieders en cliëntenorganisaties - regionale plannen 
te maken voor de transformatie van de jeugdhulp. De TAJ , BGZJ en VNG constateren dat er nog te veel bureaucratie is, hetgeen  
contraproductief werkt op de bedoeling van de Jeugdwet. Lees meer: Tweede jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd: Samen 
voor het kind. Klik hier voor meer informatie.  
 
VNG SUB-COMISSIE JEUGD BIJEEN OP 13 EN 14 APRIL  
Deze sub-commissie kwam bijeen op 13 en 14 april in Veenendaal en heeft teruggekeken op wat er 'in een jaar Jeugdwet' is 
gebeurd.  De commissie wil zich blijven inzetten voor alle zaken die knellen, zoals het in toom houden van de administratieve 
lasten en het behouden van de specialistische infrastructuur. Ook wordt ingezet op issues als vechtscheidingen, 
opdrachtgeverschap, gemeente en huisartsen, kennisdeling, passend onderwijs en 18+ jongeren. De komende periode wil de 
commissie dat haar agenda meer vanuit de regio's en gemeenten wordt opgebouwd.  Klik hier voor meer informatie.  
 
AFSPRAKENKADER JEUGD 
Samen met de samenwerkende Rijksinspecties sociaal domein hebben gemeenten een addendum opgesteld op het 
afsprakenkader Jeugd. Het gaat om afspraken over calamiteiten, waarbij onduidelijk is wie de lead van een onderzoek op zich 
neemt. De afspraken zijn tussen lokale Wmo toezichthouders en Rijksinspecties. Dit nieuwe addendum is een aanvulling op het 
eerder gepubliceerde Afsprakenkader Jeugd. Momenteel wordt ook gewerkt aan samenwerkingsafspraken tussen lokale Wmo 
toezichthouders en de Rijksinspecties specifiek voor Wmo. Lees meer: Addendum: Afsprakenkader calamiteiten Jeugd/Wmo.  
 
EERSTE KWARTAALRAPPORTAGE MONITOR TRANSITIE JEUGD  

 De Monitor Transitie Jeugd verzamelt signalen van jongeren en ouders over de transitie jeugdhulp. Over het 1e 
kwartaal van 2016 is een rapportage uitgebracht.  De VNG is aangesloten bij de cliënttafel van de Monitor 
Transitie Jeugd om acties op  aanbevelingen te kunnen ondernemen. Tussen januari en maart 2016 kwamen 
109 meldingen over knelpunten binnen.  Veel melders hebben op basis van hun ervaringen ook goede en 
waardevolle aanbevelingen gedaan die de kwaliteit van de jeugdhulp zouden kunnen verbeteren.  
Lees meer: Monitor Transitie Jeugd | Kwartaalrapportage 2016, nr 1 .  

 

ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT 
 
ERFGOEDWET TREEDT 1 JULI A.S. IN WERKING  
De erfgoedwet treedt 1 juli a.s. in werking. De wet vervangt de monumentenwet (deels met een overgangstermijn tot de 
omgevingswet) en de wet tot behoud van cultuurbezit.  
 

https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/2016-onafhankelijke-clientondersteuning-9312513-1.0.pdf
https://vng.nl/files/vng/20160323_de_nieuwe_jeugdbescherming_en_jeugdreclassering.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdbescherming-jeugdreclassering
http://mediator.zonmw.nl/mediator-15-januari-2016/liever-de-jeugdarts-dan-de-leerplichtambtenaar/
https://transitieautoriteitjeugd.nl/nieuws/jaarrapportage-transitie-autoriteit-jeugd
https://transitieautoriteitjeugd.nl/nieuws/jaarrapportage-transitie-autoriteit-jeugd
https://transitieautoriteitjeugd.nl/nieuws/jaarrapportage-transitie-autoriteit-jeugd
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/transitie-autoriteit-jeugd-schetst-veranderingen-jeugdhulp
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/nieuws/tweedaagse-biedt-vng-subcommissie-jeugd-goed-overzicht
https://vng.nl/files/vng/addendum_afsprakenkader_jeugd.pdf
http://www.monitortransitiejeugd.nl/images/rapportages/rapportage_MTJ_april_2016_vs5.0.pdf
http://www.monitortransitiejeugd.nl/�
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De erfgoedwet bevat diverse veranderingen en nieuwe bepalingen met lokale gevolgen.  De nieuwe bepalingen betreffen o.a.: 
het vaststellen van een gemeentelijke erfgoedverordening en het bijhouden van een erfgoedregister. Het college moet het 
voornemen om cultuurgoederen en verzamelingen te vervreemden bekend maken. Het college moet de kans bieden om 
zienswijzen in te dienen en bij het vermoeden van landelijke betekenis een adviescommissie van deskundigen inschakelen. Lees 
meer: Ledenbrief Erfgoedwet: gevolgen voor gemeenten.  
 
VNG COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT BIJEEN OP 28 APRIL  
Deze commissie vergaderde op 28 april met o.a. de volgende agendapunten: visie OCS: jeugd en gemeente: doorgaande 
ontwikkellijn, onderwijsachterstandenbeleid, peuterbudget, overeenkomst landelijke aanpak thuiszitters, terugblik bestuurlijk 
overleg, agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen, stand van zaken lokaal sportbeleid, stand van zaken cultuur, 
media en bibliotheken en  stand van zaken onderwijs.  
 

GEZONDHEID EN WELZIJN 
 
GEZONDE SCHOOL AANPAK 

Met de Gezonde School-aanpak komen scholen tegemoet aan de wens om gezondheid een vaste plek te geven in 
de Nederlandse scholen. Gemeenten stimuleren scholen om met deze aanpak aan de slag te gaan. Het vignet 
Gezonde School laat zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria van experts op het gebied van voeding, 
bewegen, sport, welbevinden en sociale veiligheid. Er zijn nu 598 Gezonde Scholen, 456 in het basisonderwijs, 99 
in het voortgezet onderwijs en 43 mbo schoollocaties. GGD GHOR Nederland is beheerder van het vignet Gezonde 
School.   Lees meer: Hoe gezond zijn de scholen in uw gemeente? Tips voor gemeenten!   

 
VNG COMMISSIE GEZONDHEID EN WELZIJN BIJEEN OP 22 APRIL 
Deze commissie was op 22 april in Nieuwegein bijeen voor een heidag met o.a. de volgende bespreekpunten: governance 
aspecten van de commissie, thema's waarop de commissie wil inzetten en de Jaaragenda 2016.  
 

WERK EN INKOMEN 
 
AANPAK SCHULDEN EN ARMOEDE  
Op 5 april heeft de VNG samen met Divosa, NVVK en MOgroep het pamflet ‘Naar een betere aanpak van schulden en armoede’ 
aangeboden aan de vaste Kamercommissie SZW. De vier partijen hebben de handen ineengeslagen om een effectievere aanpak 
van armoede en schulden te bereiken. Gemeenten steken veel energie en geld in het voorkomen van schulden en in effectievere 
schuldhulpverlening, o.a. via wijkteams. De kosten en investeringen overstijgen volgens de organisaties de bijdrage die 
gemeenten voor deze wettelijke taak ontvangen. Lees meer: Pamflet Naar een betere aanpak.  
 
RAPPORTAGE PRIMAIR PROCES PARTICIPATIEWET  
Gemeenten hebben volgens de VNG behoefte aan inzicht in de consequenties van beleidskeuzes voor de inrichting van het 
uitvoeringsproces van de participatiewet. Om die reden heeft de Programmaraad (VNG, Divosa, UWV en Cedris) een rapportage 
laten uitwerken met voorbeelden van vormen van sturing die door gemeenten worden gehanteerd. De 'Rapportage vormen van 
doelgroep en processturing in de praktijk' biedt vijf praktijkcases met voorbeelden. Lees meer: Concrete voorbeelden inrichting 
primair proces Participatiewet.  
 
VNG COMMISSIE WERK EN INKOMEN BIJEEN OP 28 APRIL  
Deze commissie vergaderde op 28 april met o.a. de volgende agendapunten: VNG nieuwsapp, EU Urban Agenda 30 mei, SER 
advies agenda Stad, schuldhulpverlening, Jaarplan programmaraad, No risk polis, voortgang werkkamer, stand van zaken 
verdeelmodel BUIG, handhaving en naleving en Veilig gebruik Suwinet.  
 

RUIMTE EN WONEN 
 
STAAT VAN DE VOLKSHUISVESTING  
Welke ontwikkelingen zijn er binnen de woningmarkt? Hoe is het gesteld met de prestaties, financiën en governance bij 
corporaties? Dit staat in de allereerste 'Staat van de Volkshuisvesting'. Het is de bedoeling dat dit rapport jaarlijks wordt 
uitgebracht. Het rapport laat volgens de VNG een zorgelijk beeld van ontwikkelingen in de corporatiesector zien. 
Lees meer: Kamerbrief en bijlagen: Staat van de Volkshuisvesting.  

https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/20160413_ledenbrief_erfgoedwet-gevolgen-voor-gemeenten.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/openbare-gezondheid/nieuws/hoe-gezond-zijn-de-scholen-in-uw-gemeente
https://vng.nl/files/vng/20160405-schuldhulp-pamflet.pdf
http://www.samenvoordeklant.nl/actueel/nieuws/concrete-voorbeelden-inrichting-primair-proces-participatiewet
http://www.samenvoordeklant.nl/actueel/nieuws/concrete-voorbeelden-inrichting-primair-proces-participatiewet
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z07101&did=2016D14701
https://www.gezondeschool.nl/�
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WET DOORSTROMING HUURMARKT 1 JULI A.S. IN WERKING  
De wet doorstroming huurmarkt treedt per 1 juli a.s. in werking. Er gelden nieuwe spelregels voor de jaarlijkse huurverhoging. 
Die zijn ook van belang voor gemeenten die zelf woningen verhuren (bijvoorbeeld in het kader van een gemeentelijke 
grondexploitatie). Corporaties mogen (met ingang van 2017) de extra huurinkomsten die zij verdienen doordat zij een 
inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen, inzetten voor investeringen, mits deze zijn vastgelegd in prestatieafspraken.  
Er zijn vanaf 1 juli a.s. nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten (mogelijk interessant voor de huisvesting van 
vergunninghouders en jongeren). Lees meer: Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt.  
 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 
 
WET VTH IN WERKING GETREDEN 
De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is op 14 april in werking getreden. Gemeenten en provincies 
moeten een verordening kwaliteit VTH vaststellen. De VNG en het IPO hebben daarom een modelverordening kwaliteit VTH 
opgesteld. De gemeenteraad heeft met dit model een handvat bij het opstellen van een gemeentelijke verordening over de 
kwaliteit van de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De verordening gaat over 
alle Wabo-taken en bevat output- en outcomedoelen.  Lees meer: Ledenbrief modelverordening kwaliteit VTH . 
 
IVOERING OMGEVINGSWET  
Voor de invoering van de Omgevingswet hebben Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen een akkoord gesloten over de 
kosten en besparingen die de invoering van de wet met zich meebrengt.  De Rijksoverheid draagt de investeringskosten die 
samenhangen met de invoering  van de wet. Iedere partij draagt zelf de transitiekosten van de wet. De uitvoeringskosten 
worden via een verdeelsleutel gedeeld. Partijen behouden zelf de besparingen die optreden door de invoering van de 
stelselherziening, hiervoor komt geen verrekening met het Gemeentefonds en het Provinciefonds. Klik hier voor meer 
informatie.  
 
VNG COMMISSIE MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT BIJEEN OP 28 APRIL  
Deze commissie vergaderde op 28 april met o.a. de volgende agendapunten: evaluatie VNG Governance, energie, bodem, 
omgang met lood in de bodem, aanvullingswet bodem, van afval naar grondstof (VANG), huishoudelijk afval (HHA),  
stand van zaken Omgevingswet, eindrapportage VIVO VNG, wijzing besluit financiële bepalingen bodemsanering 
('Bedrijvenregeling'),  brief raadsleden aan VNG rondom windenergie en monitor wind op land (brief EZ). 
 
GREENDEAL SCHOLEN  

Een gezonde leeromgeving voor leerlingen en medewerkers in een betaalbaar schoolgebouw: dat is de missie 
van de Green Deal Scholen. Het verzoek aan gemeenten is om de Green Deal Scholen op de agenda te plaatsen 
van het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) of de Lokale Educatie Agenda (LEA) in een gemeente.  
Het Klimaatverbond Nederland is één van de partners en heeft ambassadeurs, die ‘op visite’ gaan bij 

schoolbesturen en gemeenten. Lees meer: Verzoek aan gemeenten: Green Deal Scholen: bewustwording en agendering in 
OOGO/LEA. Klik hier voor meer informatie.  
 

EUROPA 
 
AKKOORD EU-INSTANTIES BETERE EU-WETGEVING  
De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn akkoord gegaan met een verbeterde wijze van 
wetgeven. Het akkoord moet waarborgen dat EU-wetgeving is toegespitst op die gebieden waar ze de grootste meerwaarde 
heeft voor burgers, ondernemers en instellingen. Het akkoord beoogt ook het voorkomen van overregulering en daarmee het 
beperken van regeldruk voor burgers en bedrijven. Lees meer: Nieuwsbrief VNG Europa netwerk.  
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/04/13/eerste-kamer-akkoord-met-wetsvoorstel-doorstroming-huurmarkt
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/vergunningverlening-toezicht-en-handhaving/brieven/modelverordening-kwaliteit-vergunningverlening-toezicht-en-handhaving-vth
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet-invoering/nieuws/rijk-koepels-sluiten-akkoord-kosten-invoering-omgevingswet
https://vng.nl/files/vng/20160329_werving_oogo.pdf
https://vng.nl/files/vng/20160329_werving_oogo.pdf
https://www.ruimte-ok.nl/green-deal-scholen
http://us5.campaign-archive2.com/?u=1cab247ff6b2157eacb121e66&id=6e7dffae77&e=b6875044a7
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