
 

NIEUWS VZHG 
 
VZHG BESTUUR OP 2 SEPTEMBER TE GAST IN GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND 
Op 2 september waren de VZHG bestuursleden en ereleden te gast in de gemeente Midden-Delfland voor de jaarlijkse VZHG 
bestuurdersdag. In het gemeentehuis werden de deelnemers welkom geheten door gastheer en VZHG bestuurslid Hans 
Horlings.  Hij gaf een presentatie over de gemeente Midden-Delfland, een gemeente die in 2004 is ontstaan na een fusie van 
Maasland en Schipluiden en nu bijna 19.000 inwoners heeft. Hij sprak ook over het bijzondere internationale keurmerk 
Cittaslow. Midden-Delfland is in 2008 uitgeroepen tot de eerste Cittaslow van Nederland. Dit is een wereldwijd netwerk van 120 
gemeenten dat zich sterk maakt om de kwaliteit van leven te verbeteren. Vervolgens werd deelgenomen aan een E-Solex toer 
die de deelnemers o.a. bracht naar het eco-aquaduct bij de A-4 en Hoeve Bouwlust. Bij de hoeve werden de deelnemers 
getrakteerd op heerlijke boerenzuivel. Een aantal Delflandse boeren heeft zich verenigd in de gebiedscoöperatie Delflandshof en 
werkt volgens de regels van kringlooplandbouw. Het VZHG bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.    

                                                                      
 
VZHG BESTUURSVERGADERING 8 SEPTEMBER  

Op 8 september vergaderde het VZHG bestuur traditiegetrouw in het VNG gebouw in Den 
Haag. Als gasten waren aanwezig  twee ZH leden van het VNG bestuur, Arne Weverling 
(wethouder Westland) en Boudewijn Revis (wethouder Den Haag, tevens voorzitter VNG 
commissie Ruimte en Wonen). Ook VNG directieraadslid Jantine Kriens schoof even aan bij de 
vergadering. Boudewijn Revis gaf een terugkoppeling van de bespreekpunten in de commissie 
ruimte en wonen. Bij iedere commissievergadering wordt  naast de agenda aandacht besteed 
aan een bepaald thema: op 8 september betrof dit een presentatie het Economisch Instituut 
voor de Bouw. De wetgeving rond toezicht op de bouw kent volgens de VNG nog veel 
knelpunten. Besproken werd ook de verstedelijkingsagenda en hoe om te gaan met bouwen 

in een groene regio. Het onderwerp bouwtoezicht werd ook gekoppeld aan het agendapunt Omgevingswet. De concept AMvB’s 
liggen nu bij de VNG. Het is volgens de commissie van belang hierbij ook aandacht te hebben voor de financiën rond de 
Omgevingswet (leges, heffingen) en de veiligheidsaspecten. Arne Weverling besprak actuele onderwerpen die ook in het VNG 
bestuur worden besproken zoals bijv. de discussie rond azc’s.  Aandachtspunt is het asielakkoord en de investeringen die 
gemeenten hebben gedaan en de vergoeding voor gemaakte kosten.   
 
VZHG BESTUURLIJKE WERKGROEP SLIMMER EN STERKER BESTUUR IN Z-H BIJEEN OP 8 SEPTEMBER 
Na afloop van de reguliere bestuursvergadering op 8 september kwam voor het eerst de VZHG bestuurlijke werkgroep bijeen in 
het kader van het gezamenlijk met de provincie te lopen project waaraan de VZHG ondersteuning verleend. Bij de opzet van het 
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project wordt uitgegaan van de door de Staten goedgekeurde Notitie Slimmer en sterker bestuur in ZH . Daarbij staan twee 
thema’s centraal:  herijking van bestuurskracht en effectieve regionale samenwerking. De bestuurlijke werkgroep bestaat uit de 
bestuursleden Kees Wassenaar, Frans Buijserd, Bert Blase,  Jan Luteijn, Rinette Reynvaan en Anne de Baat (secretaris van de 
werkgroep is Riet Vrolijk). De beide thema’s worden ook behandeld bij Bestuurdersdiscours (zie hieronder).  
 
BESTUURDERSDISCOURS 2016 CARTOGRAFIE VAN GRENSVERLEGGENDE BESTUURSKRACHT  
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. De provincie Zuid-Holland en de VZHG  initiëren het Bestuurdersdiscours: bestaande uit twee inhoudelijke 
denktanks rondom 'Herijking van bestuurskracht' en 'Effectieve regionale samenwerking', als opmaat naar de strategische 
stakeholdersconferentie op vrijdag 25 november a.s. Er vinden per thema actualiteitendiners plaats op 18 oktober en 3 
november. Het Bestuurdersdiscours verenigt een selecte en bijzondere mix van stakeholders uit het lokaal bestuur bijeen; 
variërend van burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen. Daarnaast wordt ook 'denkkracht van buiten' 
in het programma opgenomen: experts van buiten de publieke sector met verrassende inzichten in relatie tot bestuurskracht en 
samenwerking. Deelname is op persoonlijke uitnodiging. U kunt zich hiervoor niet inschrijven. Meer informatie: klik hier.  
 
VZHG AANWEZIG BIJ NAJAARSOVERLEG VNG EN PROVINCIALE AFDELINGEN OP 30 SEPTEMBER 
Het VZHG secretariaat was op 30 september aanwezig bij het jaarlijks najaarsoverleg van de VNG met de 12 provinciale 
afdelingen. Op de agenda o.a.  gevolgen van de reorganisatie van de VNG voor de afdelingen, omgevingswet, programma VNG 
BALV op 30 november a.s. in Nieuwegein en een presentatie van De Nederlandse Associatie (DNA). DNA is een vereniging van, 
voor en door verenigingen. DNA verenigt brancheverenigingen, beroepsverenigingen, federaties, paritaire organisaties, fondsen 
en ledenorganisaties (de Wethoudersvereniging is hier o.a. lid van). Na afloop van het reguliere overleg werd een bezoek 
gebracht aan het Mauritshuis.   
 
BESTUURDERSTAFEL OMGEVINGSWET OP 25 OKTOBER A.S. PROVINCIEHUIS DEN HAAG 

Mede namens Ineke van der Hee, directeur van de Programmaraad Aan de slag met de 
Omgevingswet, Mirjam Salet, voorzitter VZHG en Hans Oosters, voorzitter van de Unie van 
Waterschappen, heeft gedeputeerde Adri Bom met name wethouders RO uitgenodigd voor 
een bestuurderstafel Omgevingswet op 25 oktober a.s. van 18.00-20.30 uur in het 

provinciehuis in Den Haag. Het gaat om een informele bijeenkomst die als doel heeft met elkaar te ontdekken wat de komst van 
de Omgevingswet betekent en hoe aan  thema’s als bestuurlijke afwegingsruimte, samenwerking, digitalisering en 
organisatieontwikkeling uitwerking kan worden gegeven. Inzet is om elkaar daartoe te inspireren en kennis en ervaringen te 
delen. De nieuwe Omgevingswet biedt de decentrale overheden meer beleidsvrijheid om regionaal en lokaal maatwerk te 
leveren. Tegelijkertijd staan zij voor de uitdaging om met de bestuurlijke afwegingsruimte die door het wegvallen van 
regelgeving ontstaat, op lokaal en regionaal niveau beleidskeuzes te maken en zo nodig regels te formuleren. Verspreid over het 
hele land worden regionale bestuurderstafels georganiseerd. De opbrengst van de regionale bestuurderstafels komt samen in 
een landelijke conferentie voor alle deelnemende bestuurders. Daar wordt ook de agenda voor 2017 bepaald. Klik hier voor 
meer informatie.  
 

NIEUWS VNG 
 
WIJZIGINGEN ORGANISATIE VNG 

Binnen de VNG wordt gewerkt naar een gewijzigde organisatiestructuur, die o.a. gevolgen heeft voor de 
huidige directiestructuur. De huidige directieraad, die op dit moment wordt geleid door Jantine Kriens, met 
als a.i. lid van de directieraad Ben Koopman, wordt omgevormd tot een algemene directie, bestaande uit 
een algemeen directeur (een voornamelijk extern gerichte functie) en een plv. algemeen directeur (een 

voornamelijk intern gerichte functie). De activiteiten van de VNG zullen worden georganiseerd vanuit een beperkt aantal 
strategische thema’s, die onder leiding zullen staan van themadirecteuren, een nieuwe rol binnen de VNG. Er zijn drie 
strategische thema’s gedefinieerd: gezonde en veilige leefomgeving, integratie en participatie en vertrouwen in en kwaliteit 
lokale democratie. Het is de bedoeling dat vanaf 2017 de organisatie is ingericht en acteert in het nieuwe model. Klik hier voor 
meer informatie.  
 
VACATURES VNG BESTUUR EN COMMISSIES  
De VNG zoekt kandidaten voor een vacature in het bestuur en twaalf vacatures in vaste beleidscommissies. Kandidaatstellen 
was mogelijk tot uiterlijk 3 oktober 2016, 12.00 uur. Naast de provinciale afdelingen (zoals de VZHG)  worden ook andere gremia 

http://blommesteingroep.nl/projecten/bestuurdersdiscours_2016/
http://vzhg.nl/2016/09/15/bestuurderstafel-omgevingswet-zuid-holland-op-25-oktober-a-s-provinciehuis-haag/
https://vng.nl/vereniging/vacatures/themadirecteuren
http://www.griffiers.nl/files/griffiers_nl/Aanpak werkdruk van raadsleden def.pdf�
http://vzhg.nl/2016/09/15/bestuurderstafel-omgevingswet-zuid-holland-op-25-oktober-a-s-provinciehuis-haag/�
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gevraagd om aanbevelingen te doen voor kandidaten uit hun specifieke achterban. Zuid-Hollandse vacatures betreffen: 
- lid commissie Werk & Inkomen: vacature David van der Houwen, wethouder Maassluis; 
- lid commissie Europa & Internationaal: vacature Jos Wienen, burgemeester Katwijk; 
- lid commissie Raadsleden & Griffiers: vacature Anouk van Eekelen, raadslid Wassenaar.  
Lees meer: Vacatures najaar 2016 VNG bestuur en commissies.  
 
VNG WERKGROEP DEMOCRATIE EN BESTUUR  
Een VNG werkgroep Democratie en bestuur, samengesteld uit leden van de VNG-commissies Bestuur & Veiligheid en 
Raadsleden & Griffiers, is onder voorzitterschap van Koos Janssen, burgemeester van Zeist, een analyse aan het maken over de 
diverse landelijke rapporten over de staat van de lokale democratie. Daarbij betrekt de werkgroep kennis uit bestaande 
projecten zoals de Proeftuinen Maak het Verschil, het programma Lokale Democratie in Beweging en de Democratic Challenge. 
Op basis hiervan wordt een actie- en ontwikkelprogramma opgesteld en voorgelegd aan de BALV op 30 november a.s.  
Uitgangspunt is wat de samenleving van gemeenten verwacht. (‘Van buiten naar binnen’). Gemeenten moeten ruimte bieden 
voor participatie van bewoners en proberen hen die zich nu afkeren toch te betrekken en te vertegenwoordigen. De werkgroep 
is benieuwd in hoeverre dit gevoel van urgentie voor het werken aan een vitale lokale democratie leeft bij burgemeesters, 
wethouders of  raadsleden. Om hier inzicht in te krijgen is een forum geopend. Klik hier voor meer informatie.  
 
VNG REACTIE OP RIJKSBEGROTING 2017 
Traditiegetrouw hebben de medewerkers van het VNG-bureau alle rijksbegrotingen doorgelezen en de kabinetsplannen op een 
rij gezet. In een speciale ledenbrief staan de maatregelen die voor gemeenten relevant zijn en de mening van de VNG. De laatste 
Miljoenennota van het huidige kabinet bevat volgens de VNG geen grote nieuwe plannen, maar wel een aantal welkome 
maatregelen. Er gaat meer geld naar zorg, armoedebestrijding en veiligheid. Lees meer: Bijzondere ledenbrief VNG-reactie 
op de Rijksbegroting 2017.  
 
VNG BESTUURDERSDAG EN BUITENGEWONE ALV OP 30 NOVEMBER IN NIEUWEGEIN 
De focus ligt tijdens de Bestuurdersdag op de decentralisaties in het sociaal domein (met WRR-lid Peter van Lieshout) en  
klimaatadaptatie in brede zin, met aspecten als wonen en veiligheid (met Hans Oosters, voorzitter van de Unie van 
Waterschappen). Dagvoorzitter is Ruben Maes. Tevens wordt gekeken naar de invulling van gemeentelijke samenwerking en 
samenwerking met andere partners op deze twee vraagstukken en de boodschap die gemeenten bij de kabinetsformatie zouden 
willen meegeven.  Na het plenaire programma presenteren de tien VNG-commissies in twee ronden hun belangrijkste 
speerpunten voor de komende periode. De dag eindigt met de Buitengewone ALV (BALV), waarvoor alle leden binnenkort de 
agenda zullen ontvangen. Aanmelden: via deze link.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 
 
HANDREIKING AANPAK WERKDRUK  
Omdat uit recent onderzoek onder raadsleden steeds weer de klacht wordt gehoord over de werkdruk,  heeft een  
aantal griffiers (in samenwerking met Raadslid.nu) een handreiking opgesteld met voorbeelden om werkdruk aan te pakken. De 
voorbeelden hebben betrekking op diverse terreinen zoals: vergadermodel, vergadertijden/ spreektijden, vergadermores en  
omgangsvormen, regionale samenwerking, stukkenstroom/ kwaliteit van de stukken/ digitale oplossingen, social media, 
onderling vertrouwen en samenwerken en toerusting, persoonlijke effectiviteit en leren. Klik hier voor meer informatie.  
 
ROL VAN DE RAAD BIJ DE OMGEVINGSWET  

Door Raadslid.nu en de VNG is onder raadsleden een enquête gehouden naar de omgevingswet. 
Raadsleden vinden dat de Omgevingswet (die in 2019 wordt ingevoerd) van belang is voor de 
huidige gemeenteraad. Daarom zou de huidige raad er mee aan de slag moeten gaan. De 
enquête is ingevuld door 1.135 raadsleden. De meeste raadsleden (44,1 %) vinden dat de 
Omgevingswet een verantwoordelijkheid is van het college van burgemeester en wethouders. 
Tegelijkertijd is ruim een kwart (28 %) van de raadsleden van mening dat de Omgevingswet juist 
een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is. Wat willen raadsleden weten? de keuzes die 
zij als raadslid moeten maken bij de Omgevingswet (68,4%), de gevolgen van de nieuwe wet die 

per 2019 ingaat (61,6 %), algemene informatie over de wet (57,3 %), wat er verandert voor het werk als raadslid (44,1 %) en  
wanneer wat klaar moet zijn (35,9 %). Lees meer: De rol van de raad bij de Omgevingswet. Wat de komst van de Omgevingswet 
voor raadsleden betekent wordt ook toegelicht in twee korte filmpjes waarin VNG-omgevingsexpert Marco Lurks en raadsgriffier 
Pascale Georgopoulou uitleg geven:  https://youtu.be/wE3t0xMyoqA en https://youtu.be/IJ5vNOFDHvU.  
 

https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/20160912_ledenbrief_vacatures_najaar_2016_vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/lokale-democratie/nieuws/discussieer-mee-over-een-vitale-lokale-democratie
https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/20160928_bijzondere-ledenbrief-vng_reactie_op_de_rijksbegroting_2017.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/20160928_bijzondere-ledenbrief-vng_reactie_op_de_rijksbegroting_2017.pdf
https://vng.azavista.com/event_website_pages/view/home/57d93b13-596c-4f0f-80db-0a27ac110004/e02e08f44f
http://www.griffiers.nl/files/griffiers_nl/Aanpak%20werkdruk%20van%20raadsleden%20def.pdf
https://vng.nl/files/vng/2016-08-23_enqueterapport-de-rol-van-de-raad-bij-de-omgevingswet-def.pdf
https://youtu.be/wE3t0xMyoqA
https://youtu.be/IJ5vNOFDHvU
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VNG COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFIERS  
Deze commissie vergaderde op 8 september met o.a. de volgende agendapunten: vocatieregelingen & basisvoorwaarden, 
voortgang werkgroep democratie & bestuur, opiniestuk Omgevingswet en de inzet van de commissie Raadsleden en Griffiers 
t.a.v. VNG Agenda 2017. Lees meer: Verslag commissievergadering raadsleden en griffiers.  
 
GEZAMENLIJKE VERGADERING COMMISSIE R EN G EN COMMISSIE B EN V OP 7 SEPTEMBER  
De commissies Bestuur en Veiligheid en Raadsleden en Griffiers  kwamen op 7 september bijeen om aan de hand van vier 
stellingen beelden te verkennen en te verdiepen in het thema lokale democratie en bestuur. Koos Janssen was gespreksleider. 
De stellingen waren: 1.De morele basis van de lokale overheid brokkelt af wanneer steeds meer bewoners zichzelf gaan 
organiseren of zich afkeren van het huidige systeem, 2. Vanuit hun rol zouden gemeenten zich altijd moeten voegen naar de 
uitkomsten van participatieve processen vanuit de samenleving, 3. Gemeenteraden zijn de enige spelers die echte verbinding 
tussen het lokale bestuur en de samenleving kunnen bewerkstelligen, 4. Wanneer de rol van de raad in regionale 
samenwerkingsverbanden niet kan worden geborgd, zouden gemeenten niet op regionaal niveau mogen samenwerken. 
Als de raad de eigen positie in regionale samenwerking niet zou kunnen borgen zouden ze niet mee moeten doen.  
Lees meer: Terugblik bijeenkomst BenV en RenG over lokale democratie en bestuur.  
 
TERUGBLIK RAAD OP ZATERDAG VAN 24 SEPTEMBER  
Deze Raad op Zaterdag van 24 september jl. in Zwolle stond in het teken van de nieuwe Omgevingswet. Er was een gevarieerd 
aanbod aan workshops, uiteraard over de Omgevingswet maar ook over andere thema’s. Zo waren er workshops over de rol van 
de raad bij interactieve processen, de lokale rekenkamer, jeugdhulp, lokale democratie, de Monitor Sociaal domein, integratie 
en participatie van vluchtelingen, en de rol van de raad bij energietransitie. Lees meer: Handouts Raad op Zaterdag, 24 
september (Zwolle). Klik hier voor meer informatie.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR 
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE VERKEER EN MILIEU BIJEEN OP 31 AUGUSTUS EN 21 SEPTEMBER  
Deze commissie vergaderde op 31 augustus met o.a. de volgende agendapunten: Programma Bodemdaling 2016-2019, Zesde 
voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland en Uitvoeringsagenda samen verder fietsen.  Klik hier voor meer informatie.   
Op 21 september waren de agendapunten: afronding aanpak asbestbrand Wateringen, Inrichting MER project Duinpolderweg, 
Najaarsnota 2016. Klik hier voor meer informatie.  
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE RUIMTE EN LEEFOMGEVING BIJEEN OP 31 AUGUSTUS EN 21 SEPTEMBER  
Deze commissie vergaderde op 31 augustus en besprak o.a. het regionaal economisch beleid. De discussie ging o.a. over de 
toekomst van de bestuurlijke samenwerking in de Zuidvleugel, de City Deal Roadmap next economy en de brief van GS over 
integrale aanpak transitie naar een Bio-based economie. In het kader van het bedrijventerreinenbeleid sprak de commissie over 
de initiatieven van samenwerkende partijen en/of gemeenten die gesubsidieerd  kunnen worden. Ook werd gesproken over de 
Citydeal binnenstedelijk bouwen en welke activiteiten de provincie onderneemt om provinciale beperkingen en belemmeringen 
weg te nemen. Klik hier voor meer informatie. Op 21 september waren de agendapunten: knelpunten sociale sector 
woningmarkt en huisvesting van vergunninghouders, startnotitie Perspectief Groene Hart,Najaarsnota 2016 en discussie over 
indicatoren thema's Ruimte en Leefomgeving. Klik hier voor meer informatie.   
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE DUURZAME ONTWIKKELING BIJEEN OP 7 EN 28 SEPTEMBER  
Deze commissie vergaderde op 7 september met o.a. op de agenda: advies kwartiermakers Buijtenland van Rhoon en GS-reactie 
op dit advies, inpassingsplan Windpark Korendijk, beleidsagenda Energietransitie en revolverend energiefonds (1ste 
behandeling). Op 28 september werd gesproken over ontsnipperingsmaatregelen voor de Otter, Najaarsnota 2016 en 
begrotingsindicatoren in de PenC-producten, voortgangsrapportage Natuur Netwerken Nederland (NNN) en Instrumentenkoffer 
Uitvoering NNN,  Subsidieregeling programmasubsidie groen Zuid-Holland 2016,  beleidsagenda Energietransitie en Revolverend 
Energiefonds  (2de behandeling). Klik hier voor meer informatie.  
 
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN BIJEEN OP 7 EN 28 SEPTEMBER  
Deze commissie vergaderde op 7 september met o.a. de volgende agendapunten: brief van GS met behandelvoorstel voor motie 
609 Regionaal beleid, brief van het Presidium inzake de afdoening van motie 561 Vergroten politieke betrokkenheid in Zuid-
Holland, brief van GS over de afdoening van motie 594 Geen jeugdloon in Zuid-Holland, brief GS met principebesluit over 
bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard, brief van de Interprovinciale Commissie Vijfheerenlanden (IPC) aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voordracht Nota kaderstelling verbonden partijen en Voordracht Oprichting 

https://vng.nl/files/vng/20160914-verslag-commissievergadering-raadsleden-griffiers.pdf
https://vng.nl/files/vng/20160907-gezamenlijk_overleg_commissies_benv_en_reng_def.pdf
https://www.vngcongressen.nl/onze-diensten/hand-outs/handouts-raad-op-zaterdag-24-september-in-zwolle.aspx
https://www.vngcongressen.nl/onze-diensten/hand-outs/handouts-raad-op-zaterdag-24-september-in-zwolle.aspx
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet-invoering/nieuws/raad-op-zaterdag-zwolle-presentaties-beschikbaar
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Verkeer_en_Milieu_VenM/2016/Verkeer_en_Milieu_31_augustus_2016
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Verkeer_en_Milieu_VenM/2016/Verkeer_en_Milieu_21_september_2016
https://staten.zuid-holland.nl/Nieuws/augustus_2016/Commissie_Ruimte_en_Leefomgeving_goed_van_start
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving_RenL/2016/Ruimte_en_Leefomgeving_21_september_2016
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2016/Commissie_Duurzame_Ontwikkeling_28_september_2016
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Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V., voorstel besteding gereserveerde 5 mln voor 'transparant bestuur' en Plan van aanpak 
Archief op Koers. Op 28 september stond o.a. op de agenda:  ontwikkelingen ProBiblio, beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2017-
2020, borging kennis sociaal domein, Rapport Randstedelijke Rekenkamer inzake 'Informatieveiligheid' van de provincie Zuid-
Holland, Beleidsnotitie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking , Najaarsnota 2016 en 
Najaarstaakwijziging 2016. Klik hier voor meer informatie.   
 

BESTUUR EN VEILIGHEID 
 
VNG COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEID BIJEEN OP 7 EN 8 SEPTEMBER 
Deze commissie vergaderde op 7 september gezamenlijk met de commissie Raadsleden en Griffiers. Aan de hand van stellingen 
werd gesproken over het thema lokale democratie en bestuur.  Over de staat van de lokale democratie zijn onlangs diverse 
landelijke rapporten verschenen. De werkgroep Democratie en Bestuur heeft dit opgepakt. Ze is samengesteld uit leden van de 
commissies Bestuur en Veiligheid en Raadsleden en Griffiers, onder voorzitterschap van Koos Janssen, burgemeester van Zeist. 
Lees meer: Terugblik bijeenkomst BenV en RenG over lokale democratie en bestuur. Op 8 september sprak men over o.a. 
de volgende agendapunten: stand van zaken Wet Open Overheid, bommenregeling, agenda Democratie en Bestuur, Convenant 
VNG-KING-NVVB, screeningsbehoefte gemeentelijk personeel,  
 

FINANCIEN 
 
MODEL FINANCIËLE VERORDENING AANGEPAST 
De model financiële verordening (model verordening ex artikel 212 Gemeentewet) is aangepast. Dit was noodzakelijk vanwege 
de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Met de wijziging van het BBV wordt 
voortaan begroot en verantwoord op het niveau van verplicht voorgeschreven taakvelden en zijn er verplichte 
beleidsindicatoren voorgeschreven. Dat heeft gevolgen voor de bepalingen in de financiële verordening over de inrichting van 
de begroting en jaarstukken en voor de bepalingen over de autorisatie van de baten en lasten door de raad. De financiële 
verordening moet vanwege de wijziging van het BBV nu ook regels bevatten voor de toerekening van de overheadkosten en de 
rente aan de kostprijzen van rechten en heffingen en aan de kostprijzen van goederen, werken en diensten die worden geleverd 
aan overheidsbedrijven en derden. Lees meer: Ledenbrief Modelverordening ex artikel 212 Gemeentewet (PDF, 22 
september 2016).  
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 
 
VNG COMMISSIE DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID BIJEEN OP 8 SEPTEMBER  
Deze commissie kwam op 8 september in een extra vergadering bijeen met o.a. de volgende agendapunten: Collectivisering 
Digitale Agenda 2020, Omgevingswet: VNG reactie op AMvB’s, Vaststelling uniforme ICT-inkoopvoorwaarden, VNG reactie op 
rapport ketenarchivering, Agendering jaarverslag Visitatiecommissie Informatieveiligheid bij raadsvergaderingen, 
Dienstverlening aan Ondernemers, herpositionering van het Ondernemersplein.  
 
LANDELIJKE VOORZIENING WOZ 
Vanaf 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen openbaar. Via het loket voor openbare WOZ-waarden kan op verzoek de 
WOZ-waardegegevens van woningen worden geraadpleegd. Het loket wordt gevoed vanuit de Landelijke Voorziening WOZ. 
De VNG roept gemeenten op hun aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ zo snel mogelijk te realiseren. Klik hier voor 
meer informatie.  
 

JEUGD 
 
MINISTERIËLE REGELING JEUGDWET IN WERKING GETREDEN 
Welke persoonsgegevens mogen jeugdhulpverleners en gemeenten uitwisselen? Gegevensuitwisseling heeft nu een wettelijke 
grondslag in de wijziging van de Regeling Jeugdwet. De ministeriële regeling bepaalt welke persoonsgegevens van de jeugdige bij 
de declaratie van verleende diensten verstrekt mogen worden, en voor welke doelen de gemeenten deze gegevens mogen 
verwerken. Daarnaast bepaalt de regeling hoe gemeenten materiële controles en fraude-onderzoek verrichten. Lees meer:  
 Ministeriële regeling 16 augustus 2016 houdende wijziging van de Regeling Jeugdwet ter vaststelling van enige regels die de 
aanbieders van jeugdhulp bij het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten in acht dienen te nemen.   
 

https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2016/Bestuur_en_Middelen_28_september_2016
https://vng.nl/files/vng/20160907-gezamenlijk_overleg_commissies_benv_en_reng_def.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/20160922_ledenbrief_modelverordening-ex-artikel-212-gemeentewet_0.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/20160922_ledenbrief_modelverordening-ex-artikel-212-gemeentewet_0.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/ozb/nieuws/bent-u-al-aangesloten-op-landelijke-voorziening-woz
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-44178.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-44178.html
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AANPASSINGEN IN JEUGD EN WMO BUDGET 
Groepen cliënten die in een ander domein terechtkomen dan verondersteld bij de start (in 2015), leiden tot aanpassingen in het 
Jeugd- en Wmo-budget. De VNG en het Rijk besloten eerder een aantal van deze 'startstreepmutaties' door te schuiven naar de 
septembercirculaire. De mutaties leiden vanaf 2017 tot aanpassingen in het budget voor Wmo en Jeugd. Op het bestuurlijk 
overleg van 24 augustus jl. werden VNG en Rijk het eens over deze mutaties. In totaliteit gaat het om een negatieve bijstelling 
van € 47 miljoen voor Jeugd en € 179 miljoen voor de Wmo (beide in 2017). Klik hier voor meer informatie.  
 
VNG SUBCOMMISSIE JEUGD BIJEEN OP 7 SEPTEMBER  
Deze subcommissie kwam op 7 september bijeen. Op de agenda stonden o.a. de mogelijke overheveling van COA-jeugdhulp 
naar gemeenten, het zorglandschap voor de gespecialiseerde jeugdhulp en de toekomst van de landelijke financiering van 
enkele functies in het sociaal domein. Lees meer: Verslag vergadering subcommissie Jeugd 7 september 2016 .  
 

ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT 
 
REGIONAAL ONDERWIJSBELEID (ROB) 
Met het project Regionaal Onderwijs Beleid steunt de VNG initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, 
onderwijs en werkgevers. Het zicht op jongeren in de regio bestaat vaak uit informatie die her en der bij verschillende 
betrokkenen bekend is. ROB werkt aan een handreiking voor regio’s om het samenbrengen van gegevens op regionaal niveau te 
vergemakkelijken. Klik hier voor meer informatie.  
 

GEZONDHEID EN WELZIJN 
 
VNG COMMISSIE GEZONDHEID EN WELZIJN BIJEEN OP 7 EN 8 SEPTEMBER  
Deze commissie vergaderde tijdens een tweedaagse vergadering op 7 en 8 september. Op de agenda stonden o.a. de volgende 
agendapunten: Actualiteiten Wmo, Naleving & handhaving binnen het sociaal domein, Resultaten BO Financiën Wmo en Jeugd,  
Impactanalyse uitspraken HH CRvB, Vervolg Trekkingsrecht PGB, Concept-Positionpaper Kennisinfrastructuur, Financiering 
instellingen Sociaal Domein vanaf 2017.  
 
EERSTE RESULTATEN CLIËNTERVARING WMO 
Bekijk de eerste resultaten van de gemeentelijke cliëntervaringsonderzoeken Wmo in Waarstaatjegemeente.nl. Hoe denken de 
cliënten Wmo van uw gemeente over de hulp die zij krijgen en de dienstverlening van de gemeente? En hoe scoort uw 
gemeente ten opzichte van andere gemeenten hierin? Deze gegevens worden voortaan jaarlijks bij elke gemeente uitgevraagd 
en opgenomen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Op Waarstaatjegemeente.nl konden de hele maand september 
cliëntervaringsgegevens Wmo worden aangeleverd. In de lijst werden een aantal Zuid-Hollandse gemeenten genoemd zoals 
Krimpen a.d. Ijssel, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Lees meer: Eerste resultaten cliëntervaring 
Wmo.  
 

WERK EN INKOMEN 
 
REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 31 AUGUSTUS 
Het UWV publiceert sinds het derde kwartaal van 2015 op verzoek van het ministerie van SZenW en de Werkkamer een 
regionale trendrapportage banenafspraak. De rapportage die onlangs is verschenen geeft de stand van zaken weer van eind 
eerste kwartaal 2016. De regionale trendrapportage is gebaseerd op gegevens uit het doelgroepregister en wordt  gevuld met 
data uit verschillende bronnen en geeft een indicatie over de voortgang van het aantal banen per arbeidsmarktregio t.o.v.  de 
nulmeting. Lees meer: Trendrapportage. Klik hier voor meer informatie.  
 

RUIMTE EN WONEN 
 
ONTWIKKELINGEN WONINGWET 
De VNG heeft in een ledenbrief de ontwikkelingen op een rij gezet sinds de inwerkingtreding van de Woningwet 2015. Naast de 
veranderingen en uitwerkingen in regelgeving wordt ook aandacht gevraagd voor de herziene Handreiking Inzicht in de 
financiële situatie van woningcorporaties en het vierdaagse leertraject woonbeleid, dat de VNG samen met Platform31 
organiseert. Lees meer: Ledenbrief - Ontwikkelingen sinds inwerkingtreding Woningwet 2015.   
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/vng-en-rijk-eens-over-aanpassingen-budget-wmo-en-jeugd
https://vng.nl/files/vng/20160907_webverslag_subcommissie_jeugd.pdf
http://regionaalonderwijsbeleid.nl/
http://wsjg.databank.nl/Jive?sel_guid=45f16672-fda1-436a-82f8-8ceb5519e05e
http://wsjg.databank.nl/Jive?sel_guid=45f16672-fda1-436a-82f8-8ceb5519e05e
https://vng.nl/files/vng/20160825-uwv-trendrapportage.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/participatiewet/nieuws/regionale-trendrapportage-banenafspraak-31-augustus
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/woonbeleid/brieven/ontwikkelingen-rond-de-woningwet-2015
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VNG COMMISSIE RUIMTE EN WONEN BIJEEN OP 8 SEPTEMBER  
Deze commissie vergaderde op 8 september. Jorrit Bakker van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gaf een presentatie 
over vraag en aanbod op de woningmarkt. De vraag naar woningen is het grootst in Utrecht, Noord en Zuid-Holland, gevolgd 
door Noord-Brabant en Gelderland. De verwachtingen van het EIB leidden tot een discussie, omdat een deel van de 
commissieleden de conclusies voor zijn of haar eigen regio niet herkende.  
Met name de potentie van woningaanbod uit transformatie en herbestemming wordt naar hun mening door het EIB onderschat. 
Op de agenda stond ook het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. De commissie ondersteunde de gedachte achter 
de wet (vergaande privatisering van de bouwtoets), maar vond de uitwerking slecht. Bovendien vroeg de commissie zich af 
waarom dit wetsvoorstel niet meeloopt in de invoering van de Omgevingswet. De stand van zaken rond de huisvesting van 
asielzoekers werd toegelicht. Klik hier voor meer informatie.  
 
WONINGMARKTREGIO'S VASTGESTELD 
De 19 woningmarktregio's zijn vastgesteld door minister Blok. Een regio bestaat uit twee of meer aaneengesloten gemeenten, 
die gezamenlijk ten minste 100.000 huishoudens omvatten en samenhang kent vanuit het oogpunt van de woningmarkt. Met de 
vaststelling hebben alle corporaties (uitgezonderd de categorale instellingen) een kernwerkgebied gekregen. De negentien 
woningmarktregio’s bieden een landelijk dekkend netwerk. Alle gemeenten vallen binnen een bepaalde regio. Corporaties 
kunnen vanaf nu, in samenspraak met gemeenten, een ontheffingsverzoek indienen voor woningbezit buiten hun kerngebied, 
als zij daar toch nieuw willen bouwen en locaties of panden willen aankopen. Lees meer: Kamerstuk Vaststellen 
Woningmarktregio's.  
 
VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN (VAB) 
De verwachting is dat een grote hoeveelheid  agrarische bedrijfsgebouwen leeg komen te staan. De VNG werkt dit jaar met 
diverse partijen aan het versnellen van oplossingen en zal waar mogelijk en nodig (wettelijke) knelpunten beslechten. Daarbij is 
het voorkomen van nieuwe leegstand een belangrijk aandachtspunt. Hiertoe heeft de VNG commissie Ruimte & Wonen in 
februari 2016 een programma opgesteld, waarin aandacht werd besteed aan het stimuleren van mogelijkheden tot 
herbestemming, onderzoeken van sloopregelingen en het stimuleren van bewustzijn bij boeren. Lees meer:  VNG-
nieuwsbericht over Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Klik hier voor meer informatie.  
 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 
 
VERGADERING VNG SUBCOMMISSIE WATER  
Tijdens de vergadering van september sprak de VNG-subcommissie Water o.a. over bodemdaling, de nationale omgevingsvisie, 
Waterkwaliteit en het Deltaprogramma. Bodemdaling is een steeds pregnanter thema in delen van laag Nederland. Er ligt een 
duidelijke relatie met het waterbeheer. Ria Boere, wethouder van de gemeente Krimpenerwaard en lid van het platform slappe 
bodem, verzorgde een presentatie. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is één van de nieuwe instrumenten uit de 
Omgevingswet. De visie gaat over de inrichting van Nederland op de lange termijn: over een veilige en gezonde omgeving, over 
bereikbaarheid, over plekken waar de economie duurzaam kan groeien, over water, natuur, erfgoed en landschap. Klik hier voor 
meer informatie.  
 
DELTAPROGRAMMA 2017  

Het Deltaprogramma 2017 is op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden. 
Waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en een klimaatbestendige inrichting van 
Nederland: aan deze opgaven werken de betrokken overheden samen. Toenemende 
kans op wateroverlast en hitte/droogte door het veranderende klimaat kunnen grote 
(economische) gevolgen hebben. De urgentie van deze thema’s zijn te vinden in het 
Deltaprogramma 2017. Alle betrokken overheden gaan een gezamenlijk Deltaplan 
opstellen om de aanpak voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van 
Nederland te versterken. Het Deltaprogramma bevat al een Deltaplan waterveiligheid 

en een Deltaplan Zoetwater en vanaf volgend jaar komt daar dus een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie bij.  Lees meer: 
Deltaprogramma 2017.  
 

EUROPA 
 
NIEUW INTERNATIONAAL BURGEMEESTERSPLATFORM OPGERICHT  

https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/woonbeleid/nieuws/terugblik-commissie-ruimte-en-wonen-september-2016
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z15825&did=2016D32487
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z15825&did=2016D32487
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/landelijk-gebied/nieuws/wie-denkt-mee-over-beleid-agrarische-gebouwen
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/landelijk-gebied/nieuws/wie-denkt-mee-over-beleid-agrarische-gebouwen
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/landelijk-gebied/nieuws/wie-denkt-mee-over-beleid-agrarische-gebouwen
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/water-en-riolering/nieuws/impressie-vergadering-vng-subcommissie-water-september
https://deltaprogramma2017.deltacommissaris.nl/
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In september vond het Global Parliament of Mayors (GPM)  congres plaats in Den Haag. Hierbij waren burgemeesters uit meer 
dan zestig steden aanwezig. Zij hebben een internationaal platform van burgemeesters opgericht. Het secretariaat wordt 
voorlopig vanuit Den Haag gevoerd. In het nieuwe internationale platform worden (internationale) zaken besproken op het 
gebied van klimaatverandering, migratie, vluchtelingen en goed openbaar bestuur. Er wordt samengewerkt met internationale 
organisaties zoals de OESO, de Wereldbank en de Verenigde Naties. Voorzitter van het platform is Jozias van Aartsen, 
burgemeester van Den Haag. Behalve Den Haag doen uit Nederland mee Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en de regio Zwolle. 
Klik hier voor meer informatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.burgemeesters.nl/content/nieuw-internationaal-burgemeestersplatform#.V9wg2Mbr1D9
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