
 

NIEUWS VZHG 
 
BESTUURSVERGADERING VZHG OP 26 MEI 2016  
Op 26 mei vond in het VNG gebouw de VZHG bestuursvergadering plaats . Op de agenda stonden o.a. de volgende 
onderwerpen:  de opzet en uitwerking van de bijeenkomst VZHG en PZH inzake gemeentefinanciën op 24 juni a.s. en de  
uitwerking van de rol van de VZHG in het kader van de provinciale  notitie “Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland”. Vanuit 
de provincie waren twee beleidsmedewerkers aanwezig om een toelichting te geven over het traject dat de provincie samen 
met de VZHG wil lopen.  VZHG en provincie willen voor het komende najaarscongres op 25 november a.s. twee  thema’s 
behandelen: wat is bestuurskracht anno 2016 en waar ligt de grens van  samenwerking. Het bestuur besprak ook de rol van de 
handhaver in 2020 naar aanleiding van de VNG visie “Omdat de burger dat van ons verwacht”.   I.v.m. een vacature in het 
bestuur voor een lid uit een gemeente met meer dan 40.000 inwoners werd ingestemd met de benoeming van Milo 
Schoenmaker (burgemeester Gouda) als lid van het bestuur.   
 
 BIJEENKOMST VZHG EN PZH INZAKE GEMEENTEFINANCIEN OP 24 JUNI A.S.  

Op vrijdag 24 juni a.s. vindt van 09.30-13.00 uur op het provinciehuis in Den Haag een 
gezamenlijke bijeenkomst plaats van de VZHG en de provincie Zuid-Holland inzake 
gemeentefinanciën.  De bijeenkomst wordt geopend door gedeputeerde Rogier van der Sande, 
gevolgd door een tweetal inleiders die zich zullen richten op actuele onderwerpen. Peter Verheij, 
wethouder van Alblasserdam en lid van de VNG commissie financiën,  zal ingaan op ontwikkelingen 
in  de financiële verhoudingen Rijk - Gemeenten. Erik Wijnstok  van Deloitte zal ingaan op sturing 
op verbonden partijen.  Na de pauze vinden 2 groepssessies plaats:  vernieuwing BBV en gevolgen 
grondbeleid en sturen op verbonden partijen. Klik hier voor meer informatie.   

 

NIEUWS VNG 
 
VNG JAARCONGRES EN ALV OP 7 EN 8 JUNI  

Op 7 juni a.s. vindt het VNG jaarcongres plaats in Haarlemmermeer onder de titel  ‘Pionieren in de 
polder, duurzaam  vernieuwen en verbinden’. Op 7 en 8 juni wil de VNG een ode brengen aan de 
pioniersgeest en aan creatieve denkers die onze samenleving verder brengen. Kennis kan worden 
gemaakt met gastgemeente Haarlemmermeer, bestaande uit 26 kernen én de 100-jarige 
luchthaven Schiphol. De congreslocatie is in Hangar 32 op Schiphol-Oost, ter ere van het eeuwfeest 
van de nationale luchthaven. Op 8 juni vindt de ALV plaats. De agenda en stukken hiervoor zijn op 
11 mei verzonden.  Lees meer: Uitnodiging ALV woensdag 8 juni 2016.  

 
VNG JAAROVERZICHT OP HOOFDLIJN 2015  
Onlangs heeft de VNG een jaaroverzicht 2015 uitgebracht. In het voorwoord gaat voorzitter Jan van Zanen in op de bijdrage van 
de VNG in 2015 aan een krachtig lokaal bestuur en een sterke lokale democratie. 
In 4 hoofdstukken worden achtereenvolgens strategische thema’s belicht. Genoemd worden vluchtelingen, lokale democratie, 
vernieuwing in het sociale domein, gemeentefinanciën, digitale agenda, omgevingswet en regionale economische ontwikkeling.  

 

VZHG  JOURNAAL nummer 05 / 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/2016/05/26/vooraankondiging-bijeenkomst-gemeentefinancien-op-24-juni-2016/
https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/20160511_ledenbrief_uitnodiging-alv.pdf
http://vzhg.nl/contact/
https://twitter.com/vzhg.
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In een volgend hoofdstuk komen andere thema’s aan de orde zoals bestuurlijke werkgroep cannabisbeleid, trendverkenning 
gemeenten met veel landelijk gebied, mensenhandel, woningwet,  energietop, uitvoeringsprogramma Green Deal scholen, 
better regulation & better governance, voorbereidingen Nederlands voorzitterschap 2016, opheffen strafrechtelijke Immuniteit 
overheden, visietraject handhaving openbare ruimte en boa’s en diverse onderwerpen m.b.t. werkgeverszaken.  Een speciaal 
hoofdstuk gaat over de VNG als vereniging en het laatste hoofdstuk behandelt de financiering van de VNG activiteiten. Lees 
meer:  Complete PDF.   
 
THORBECKELEZING DOOR JAN VAN ZANEN  
Een verdieping voor het Rijk, één voor de provincies en één voor gemeenten. Dit traditionele beeld van het Huis van Thorbecke 
past niet meer bij de werkelijkheid volgens VNG-voorzitter Jan van Zanen tijdens  de Thorbeckelezing op 19 mei in Zwolle.   
Lees meer: Speech Jan van Zanen t.b.v. Thorbeckelezing.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN 
 
OPROEP DEMOCRATIC CHALLENGE  
De Democratic Challenge is een experimenteer- en leerprogramma voor vernieuwing van de lokale democratie. Het programma 
verzamelt, bundelt en ondersteunt lokale experimenten. De Democratic Challenge is weer op zoek naar experimenten en heeft 
een oproep gedaan op de volgende specifieke thema’s: gemeenteraad, e-democratie, dorps- en wijkdemocratie, 
burgerjournalistiek, checks & balances, Omgevingswet en regionale democratie.  Klik hier voor meer informatie.  
 
RAADSWERK IS MAATWERK  

Onlangs verscheen het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk – Hoe kun je als raad(slid) meer kleur 
geven aan de lokale democratie?’  Dit rapport is in opdracht van Raadslid.Nu.  opgesteld onder 
leiding van Laurens de Graaf en Linze Schaap van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.  
Gevraagd is met dit rapport  adviezen te geven en aanbevelingen te doen zodat raden beter in 
staat zullen zijn inwoners te betrekken bij de lokale democratie . Eén van de gesprekspartners was 
Zuid-Hollands raadslid Ingeborg Hoogveld (Leefbaar Rotterdam).  Lees meer: ‘Raadswerk is 
Maatwerk, Hoe kun je als raad(slid) meer kleur geven aan de lokale democratie’.  

 
RAAD OP ZATERDAG OP 24 SEPTEMBER  
Een geplande raad op zaterdag in mei vond geen doorgang. Op zaterdag 24 september vindt echter weer een Raad op Zaterdag, 
plaats van 10.00-15.15 uur in Zwolle. De focus ligt op actuele thema’s in relatie tot de rol van de raad. De bijeenkomst op 24 
september staat in het teken van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet zal grote impact hebben op de rol van een raadslid. Denk  
daarbij aan: een actieve participatie van burgers en bedrijven, veranderd beleid, financiële consequenties, maar vooral de kans 
die de wet gaat bieden in de fysieke leefomgeving. De organisatie is in handen van de VNG, m.m.v. Raadslid.NU en de Vereniging 
van Griffiers (VvG).  Klik hier voor meer informatie.   
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN 
 
RAPPORT SCHULDHULPVERLENING  
Medio mei  is de rapportage van de Nationale ombudsman uitgebracht  over de ervaringen van burgers met gemeentelijke 
schuldhulpverlening. In het rapport wordt gesteld dat de schuldenaanpak beter kan maar ook dat schuldhulpverlening complex 
is. De gemeentelijke schuldhulpverlener is de schakel in het netwerk tussen de burger, instanties en de schuldeisers. Voor het 
verbeteren van de dienstverlening is het volgens het rapport van groot belang  te weten hoe de burger het ervaart, wat zijn of 
haar verwachtingen zijn en waar hij of zij tegenaan loopt. Lees meer: Bericht Nationale ombudsman.  
 
SCP OVERALL RAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN 2015  
Op verzoek van BZK maakt het SCP periodiek een “Overall Rapportage Sociaal Domein”, die inzicht geeft in ontwikkelingen die 
zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. De rapportage geeft een landelijk beeld en biedt geen inzicht in de 
situatie of ontwikkelingen bij afzonderlijke gemeenten. De rapportage bestaat uit 4 delen, die elk vanuit een specifiek 
perspectief op het sociaal domein zijn opgesteld: deel 1 landelijke rapportage gericht op voorzieningen, deel 2 rapportage van 
de kwaliteit van leven in het sociaal domein, deel 3 kwalitatieve rapportage van de uitvoeringspraktijk in enkele gemeenten en 
deel 4 bestuurlijke rapportage op vijf thema’s.  De VNG laat in een reactie op het rapport weten het nog te vroeg te vinden om 
conclusies te trekken. Volgens het SCP-rapport heeft een ruime meerderheid van de raadsleden (80%)  behoefte aan meer 

https://vng.nl/files/vng/05a_jaaroverzicht-vng-op-hoofdlijn_20160509.pdf
https://vng.nl/files/vng/20160517_thorbeckelezing.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/lokale-democratie/nieuws/gezocht-experimenten-met-vernieuwing-lokale-democratie
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/raadswerk_is_maatwerk.pdf
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/raadswerk_is_maatwerk.pdf
https://www.vngcongressen.nl/producten/raad-op-zaterdag.aspx
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2016/schuldhulpverlening-moet-beter-aansluiten-op-hulpvraag-burger
http://www.raadslid.nu/content/inwoners-betrekken-maak-eerst-een-foto-van-de-lokale-democratie�
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ondersteuning op het gebied van sociaal domein.  Er zou met name behoefte zijn aan betere samenvattingen en duiding van 
beleidsinformatie. Lees meer:  SCP: Overall rapportage sociaal domein.  Klik hier voor meer informatie.  
 
VGS JAARCONGRES 2016  

De Kring Haaglanden organiseert  het jaarcongres 2016 van de  Vereniging van Gemeente- 
secretarissen (VGS). Het congres start op 14 september met een debat over de veranderende media en wat 
dat voor de overheid betekent. Op 15 september vertelt trendwatcher Richard van Hooijdonk meer over de 
toekomst van slimme steden en de overheid, en is er gelegenheid een kijkje te nemen bij innovatieve 
bedrijven en organisaties in de regio Haaglanden. Het congres vindt plaats op woensdag 14 (Nieuwspoort in 

Den Haag) en donderdag 15 september (Dutch Innovation Factory in Zoeterneer). Thema is ‘Innoveren begint bij jezelf’.   Klik hier 
voor meer informatie.  
 
PARTICIPATIEVERKLARING NIEUWKOMERS  
Gemeenten moeten uiterlijk 1 september 2016 bij het COA een plan van aanpak indienen voor de uitvoering van het 
participatieverklaringstraject voor nieuwkomers. Alleen dan komen gemeenten in aanmerking voor het extra budget 
maatschappelijke begeleiding van €1370 per statushouder. COA stuurt gemeenten die een plan hebben ingediend, een 
formulier met daarop de namen van de statushouders waarvoor vergoeding voor maatschappelijke begeleiding kan worden 
aangevraagd. De gemeente controleert dit, ondertekent en stuurt het formulier terug naar het COA om de gelden aan te vragen. 
Gemeenten krijgen dan direct het hogere bedrag uitgekeerd. Klik hier voor meer informatie.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR 
 
PROVINCIALE COMMISSIE RUIMTE EN LEEFOMGEVING BIJEEN OP 11 MEI  
Deze commissie vergaderde op 11 mei met o.a. de volgende agendapunten: voortgang van de ontwikkelingen rond de 
Duivenvoordecorridor, jaarstukken 2015 en ontheffingsverzoek gemeente Noordwijkerhout. Klik  hier voor meer informatie.   
 
PROVINCIALE COMMISSIE DUURZAME ONTWIKKELING BIJEEN OP 18 MEI  
Deze commissie vergaderde op 18 mei met o.a. de volgende agendapunten:  jaarstukken 2015, beleidsindicatoren  energie, 
knobbelzwanen en ontsnipperingsmaatregelen voor de otter. Klik hier voor meer informatie.   
 
PROVINCIALE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN BIJEEN OP 18 MEI  
Deze commissie vergaderde op 18 mei met o.a. de volgende agendapunten: voordracht Jaarstukken 2015, bestuursakkoord 
Drechtsteden en behandelvoorstellen voor een aantal moties inzake Slimmer en sterker bestuur. Klik hier voor meer informatie.  
 
SAMENWERKING PROVINCIE EN DRECHTSTEDEN  

De provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden gaan intensiever samenwerken om de Drechtsteden 
als maritieme topregio te versterken. Beide partijen bundelen hun krachten om samen economie, 
bereikbaarheid, wonen en onderwijs te verbeteren. De afspraken zijn vastgelegd in een 
bestuursakkoord dat op 25 mei  is ondertekend. Het bestuursakkoord vormt de basis voor 
intensieve samenwerking tussen de Drechtsteden en de provincie tot 2020. 
Klik hier voor meer informatie.   
 

PROVINCIE VERKOOPT NATUURGEBIEDEN  
De provincie Zuid-Holland heeft in de regio’s rond Delft en Spijkenisse 5 natuurgebieden te koop gezet. Het gaat om 3 
weidevogelgebieden in Midden-Delfland, de Berkelse Zweth in Pijnacker-Nootdorp en de Wolvenpolder in Nissewaard. 
Gegadigden kunnen nadere informatie inzien en tot 12 juni een bod uitbrengen. De provincie heeft vele honderden hectaren 
natuurgrond in eigendom en wil deze overdragen aan gekwalificeerde natuurbeheerders. De verkoop gaat via een openbare 
procedure. Na de zomer gaat een volgende reeks provinciale natuurgebieden in de verkoop, het betreft 7 terreinen in de 
Alblasserwaard. Klik hier voor meer informatie.  
 
NIEUWE HANDREIKING ADMINISTRATIEVE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN GEMEENTELIJKE HERINDELING 
Op 18 mei heeft de provincie Zuid-Holland de nieuwe handreiking  administratieve en organisatorische aspecten gemeentelijke 
herindeling uitgebracht. In de begeleidende brief stelt de provincie dat zij , gelet op haar opgedane kennis en ervaring bij 
gemeentelijke herindelingen, gemeenten behulpzaam wil  zijn die bezig zijn met de inrichting en uitvoering van een 

http://www.scp.nl/Nieuws/Zorgcontinu_teit_prioriteit_bij_de_transitie_sociaal_domein
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/vng-reactie-op-scp-rapport-sociaal-domein
http://www.gemeentesecretaris.nl/congres/
https://vng.nl/onderwerpenindex/asiel/asielbeleid-en-integratie/nieuws/deadline-indienen-plannen-participatieverklaring-1-september
https://staten.zuid-holland.nl/Nieuws/mei/Ruimtelijke_kwaliteit_voorop_in_de_Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2016/Commissie_Duurzame_Ontwikkeling_18_mei_2016
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2016/Bestuur_en_Middelen_18_mei_2016
http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@13520/maritieme-topregio/
http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@13475/provincie-verkoopt-5/
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herindelingsproces of die een herindelingstraject overwegen. De Handreiking biedt een nadere, praktische uitwerking van de 
provinciale taken en bevoegdheden in het kader van de herindelingsprocedure en wat de provincie daarbij van de betrokken 
gemeenten verwacht. Lees meer: Handreiking gemeentelijke herindeling 2016.    
 

FINANCIEN 
 
WIJZIGING BBV-KOSTENONDERBOUWING VAN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN 
Door de wijziging van het BBV zijn vanaf de begroting 2017 nieuwe begrotingsregels van kracht. De nieuwe regels hebben ook 
invloed op de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen. Binnenkort komt de VNG met een handreiking.   De 
onderbouwing moet verplicht worden opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. Verder wordt de overhead niet meer 
toegerekend bij de taken. Om overheadkosten in de heffing mee te nemen is een raadsbesluit nodig. In de paragraaf lokale 
heffingen moet per heffing een overzicht staan van de taakvelden waarvan lasten in de heffing zijn meegenomen. Voor de 
legesheffing geldt dat per hoofdstuk van de tarieventabel. Ook moet de mate van kostendekkendheid en eventuele 
kruissubsidies worden toegelicht. Lees meer: Wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit begroting en verantwoording 
(BBV) gepubliceerd.  Klik hier voor meer informatie.  
 
VNG VOORSTEL BEKOSTIGING COLLECTIEVE ACTIVITEITEN NA 2017  
De bekostiging van collectieve activiteiten, w.o. beleidstaken in het sociaal domein en de Digitale Agenda, mag na 2017 niet 
meer via uitname uit het Gemeentefonds. Het VNG-bestuur doet een voorstel aan de ALV welke activiteiten in de toekomst 
collectief worden opgepakt en welke niet. Het  voorstel aan de ALV  bestaat uit: een beschrijving en duiding van de huidige 
collectieve activiteiten, een afwegingskader (wat wordt in de toekomst collectief opgepakt en wat niet) en hoe de activiteiten in 
de toekomst kunnen worden bekostigd. Lees meer: Collectieve activiteiten: afwegingskader en financiering.  
 
OBJECTVRIJSTELLINGEN VENNOOTSCHAPSBELASTING  
De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft twee nieuwe notities gepubliceerd over 
objectvrijstellingen vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen. Objectvrijstellingen leiden ertoe dat voordelen 
behaald met bepaalde activiteiten onder voorwaarden buiten aanmerking blijven bij de winstbepaling voor de 
vennootschapsbelasting. Een notitie over de objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden is nog in bewerking.  
Lees meer: Notitie Objectvrijstelling voor overheidstaken en publiekrechtelijke bevoegdheden. en  
Notitie Objectvrijstelling voor dienstverleningsovereenkomsten.  
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 
 
WIJZIGINGEN WET BAG  
De Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) trad op 1 juli 2009 in werking. Eind 2013 heeft de Auditdienst Rijk de 
werking van de wet geëvalueerd. Hierna is het ministerie van IenM in het tweede kwartaal van 2015 gestart met de uitwerking 
van de adviezen in concrete voorstellen en maatregelen. Dit heeft geleid tot een concept wetsvoorstel met een aantal 
wijzigingen op de bestaande Wet BAG. Het betreft: wijziging van de omgang met het register van brondocumenten en wijziging 
van de manier van kwaliteitszorg en toezicht en aanpassing van de structuur van wet- en regelgeving.  De verwachte datum van 
inwerkingtreding van de gewijzigde wet is 1 januari 2018. KING is gevraagd  een korte analyse uit te voeren naar de impact van 
de wetswijziging op de processen en informatiehuishouding bij gemeenten. Klik hier voor meer informatie.   
 
ELECTRONISCH FACTUREREN 
Europese regelgeving verplicht Nederlandse overheden per 2018 e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. De VNG roept 
gemeenten op nu al de voorzieningen daarvoor te treffen.  De VNG adviseert  e-factureren op de agenda te zetten, een 
implementatietraject te starten en een contactpersoon aan te wijzen voor het Programmabureau e-factureren bij PIANOo.  
Lees meer: Ledenbrief Electronisch factureren.  
 

JEUGD 
 
FACTSHEET JEUGDHULPBUDGET VOORGDIJ EN 18+ 
Vanaf 2017 is er een ander budget voor de groep jeugdigen met een voogdijmaatregel en de groep 18-plussers. Een factsheet 
geeft hier informatie over. Binnenkort publiceert het ministerie van BZK de meicirculaire 2016. Hierin krijgen gemeenten inzicht 
in het geactualiseerde jeugdhulpbudget voor het jaar 2017.   

http://www.zuid-holland.nl/publish/pages/13260/handreikinggemeentelijkeherindeling2016.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/accountantscontrole-begroting-verantwoording/nieuws/wijzigingsbesluit-vernieuwing-bbv-gepubliceerd
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/accountantscontrole-begroting-verantwoording/nieuws/wijzigingsbesluit-vernieuwing-bbv-gepubliceerd
https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/heffing/nieuws/nieuwe-eisen-kostenonderbouwing-heffingen
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/collectieve-activiteiten-afwegingskader-en-financiering
https://vng.nl/files/vng/20160523-notitie-objectvrijstelling-voor-overheidstaken.pdf
https://vng.nl/files/vng/20160523-notitie-objectvrijstelling-dienstverleningsovereenkomsten.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/basisregistraties/nieuws/impactindicatie-wijziging-wet-bag
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/brieven/elektronisch-factureren
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Een deel van het jeugdhulpbudget bestaat uit geld voor kinderen met een voogdijmaatregel en jongeren van 18 jaar en ouder. 
Het budget voor deze twee groepen wordt vanaf het jaar 2017 verdeeld op basis van een nieuwe bron. Dit heeft o.a. te maken 
met de toepassing van het woonplaatsbeginsel. Lees meer: Factsheet Jeugdhulpbudget voogdij en 18+.   
 

ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT 
 
MONITOR E-DEPOT VOORZIENING  
Een e-depot is een voorziening om digitale informatie in de tijd duurzaam en toegankelijk te bewaren. Welke vormen e-depot 
zijn beschikbaar, welke functionaliteiten hebben deze wel en welke niet, en wat kost dat? In opdracht van de Vereniging 
Zeeuwse Gemeenten (VZG) is door eSpecialisten in kaart gebracht welke e-depot voorzieningen er zijn en hoe die zich tot elkaar 
verhouden. Uit de e-Depot monitor blijkt dat er  meerdere volwaardige e-Depot voorzieningen beschikbaar zijn bij publieke en 
private aanbieders. De dienstverlening, kennis en ervaring van de aanbieders biedt voldoende garanties op een succesvolle 
invoering van de betreffende e-Depot voorzieningen evenals de benodigde continuïteit na invoering ervan. Op basis van de 
beschikbare informatie bleken niet alle aanbieders in staat om specifieke prijzen vast te stellen. Om die reden wordt geadviseerd 
in een nader te bepalen vervolgtraject daarover beter inzicht te verkrijgen. Lees meer: Rapport: e-Depot monitor 
VZG ondersteund door Archief2020 .  
 
PLATFORM RELIGIEUS ERFGOED ZUID-HOLLAND 
De VZHG participeert in het Platform Religieus erfgoed Zuid-Holland. Doel  van het platform is de instandhouding van religieus 
erfgoed op de (politieke) agenda te houden en/of te krijgen en de belangstelling voor dit erfgoed te bevorderen.  Sinds kort is 
Frans Buijserd (burgemeester van Nieuwkoop) voorzitter van dit platform.  Gedeputeerde Rick Janssen  ziet, in het licht van de 
inventarisatie van de restauratieopgave van religieus erfgoed in Zuid Holland, een rol weggelegd voor het platform in de vorm 
van een gemeenschappelijk aanspreekpunt voor  organisaties die in Zuid-Holland belangen behartigen rond het behoud en 
restauratie van het religieus erfgoed. Het is de bedoeling dat binnenkort vanuit het platform gemeenten in Zuid-Holland 
(verantwoordelijk wethouders) zullen worden benaderd om aandacht te besteden aan het opstellen van een kerkenvisie. Op 3 
juni komt het platform weer in vergadering bijeen.  Klik hier voor meer informatie.   
 

GEZONDHEID EN WELZIJN 
 
 CRVB UITSPRAKEN HUISHOUDELIJKE HULP   
De Centrale Raad van Beroep (CRvB /hoogste rechter voor o.a. het sociale bestuursrecht) heeft in drie zaken geoordeeld over 
huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015. De eerste  en tweede zaak (gemeente Utrecht) gaan over de vraag of de gemeente in 
overleg met de aanbieders een nieuwe en lagere urennorm voor een schoon huis mag bepalen en de lopende beschikkingen die 
op grond van de Wmo 2007 waren verstrekt, mag aanpassen volgens de nieuwe normen. De uitspraken maken duidelijk dat 
huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. De derde zaak (gemeente Aa en Hunze) gaat over de vraag of een gemeente de 
huishoudelijke hulp van een maatwerkvoorziening mag omvormen tot een algemene voorziening en alle cliënten die eerst een 
maatwerkvoorziening hadden, mag verwijzen naar de algemene voorziening. De gemeente verstond onder een algemene 
voorziening een voorziening in de markt. Daardoor was tevens de vraag aan de orde of het de gemeente is toegestaan om de 
huishoudelijke hulp in de vorm van eenvoudige schoonmaakondersteuning buiten de Wmo te plaatsen. De VNG zal de 
uitspraken bestuderen en bekijken op de consequenties voor het beleid van gemeenten.  Lees meer: Bericht en uitspraken op 
Rechtspraak.nl.  
 
AANPAK VERWARDE PERSONEN  
Vanaf 2017 wordt structureel 30 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de aanpak van personen met verward gedrag. Dat 
staat in de voorjaarsnota van het kabinet. Voor de rest van 2016 wordt 15 miljoen beschikbaar gesteld. Het toegekende budget 
wordt o.a.  ingezet voor financiering van de regeling voor onverzekerden en ook  voor het opzetten en uitbreiden van pilots en 
projecten in het land. Lees meer: Samen doorpakken - Tussenrapportage Personen met verward gedrag.  
 
VNG COMMISSIE GEZONDHEID EN WELZIJN BIJEEN OP 6 JUNI  
Deze commissie vergadert op 6 juni op Schiphol met o.a. op de agenda: terugkoppeling door commissieleden, actualiteiten 
Wmo, onderzoek alternatieven trekkingsrecht, voorstellen nieuwe normeringssystematiek, toekomstvisie Beschermd Wonen, 
centraal Meldpunt ZorgFraude en  Movisie werkplan 2017.  
 
 
 

https://vng.nl/files/vng/20160509_factsheet_jeugdhulpbudget_voogdij_en_18plus.pdf
https://vng.nl/files/vng/20160406_rapport_e_depot_monitor_vzg_.pdf
https://vng.nl/files/vng/20160406_rapport_e_depot_monitor_vzg_.pdf
http://www.religieuserfgoed-zh.nl/platform-re-zh
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Centrale-Raad-oordeelt-huishoudelijke-hulp-blijft-taak-gemeente-.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Centrale-Raad-oordeelt-huishoudelijke-hulp-blijft-taak-gemeente-.aspx
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/publicaties/tussenrapportage-personen-met-verward-gedrag
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WERK EN INKOMEN 
 
WET BANENAFSPRAAK  
De VNG gaat samen met IPO en UvW gemeenten ondersteunen om zoveel mogelijk mensen die nu buiten de arbeidsmarkt 
staan door een handicap aan een baan te helpen. Hoeveel extra banen moet mijn gemeente of gemeenschappelijke regeling 
realiseren? Hoe kan een extra baan worden gecreëerd? Welke banen tellen er mee voor de quotumregeling? Vanuit de rol als 
werkgever hebben gemeenten de opdracht om 5250 mensen met een arbeidshandicap te plaatsen op een reguliere baan. De 
VNG wil gemeenten ondersteunen om de wet banenafspraak binnen hun gemeenten te realiseren. Lees meer: Veelgestelde 
vragen. Klik hier voor meer informatie.  
De ZH gemeente Westland is als gemeentelijke organisatie zelf aan de slag gegaan met de Wet banenafspraak. Deze gemeente 
heeft de juridische aspecten rondom de garantie/participatiebanen in beeld gebracht en de noodzakelijke administratieve 
processen voor indiensttreding uitgewerkt. Lees meer: Juridische- en procesaspecten van garantie - participatiebanen.  
 
AANPASSING VERDEELMODEL PARTICIPATIE  
Het bestuur van de VNG heeft medio mei ingestemd met een voorstel van het Ministerie van SZW om het verdeelmodel 
participatie zodanig aan te passen dat iedere gemeente elk jaar verzekerd is van een minimumbedrag per inwoner voor re-
integratie. Het bestuur van de VNG heeft geoordeeld dat, omdat het hier gaat om een wettelijke taak die voor iedere gemeente 
geldt, er ook voor iedere gemeenten een budget beschikbaar moet worden gesteld. Het objectieve verdeelmodel mag in dit 
geval dus worden aangepast. De wijziging geldt vanaf 2017. Klik hier voor meer informatie.  
 

RUIMTE EN WONEN 
 
ONTWIKKELINGEN OMGEVINGSWET  
Minister Schultz, de VNG, het IPO en de UvW hebben een financieel akkoord gesloten over de verdeling van de kosten en de 
baten rond de omgevingswet. De baten voor gemeenten en de herintroductie van milieuleges worden niet afgeroomd door 
uitnames uit het Gemeentefonds. Het Rijk staat aan de lat voor de investeringskosten voor het digitale stelsel en de 
invoeringsondersteuning. Naast de financiering van het gezamenlijke invoeringsprogramma stelt het Rijk € 13 miljoen 
beschikbaar voor collectieve gemeente specifieke invoeringsondersteuning. Voor de structurele uitvoeringskosten wordt een 
verdeelsleutel gehanteerd en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de eigen transitiekosten. Lees meer: Financieel akkoord 
en andere ontwikkelingen Omgevingswet .  
Eind mei werd bekend dat de minister heeft besloten de inwerkingtreding van de omgevingswet te verschuiven naar begin 2019.  
Aanvankelijk werd 1 januari 2018 als ingangsdatum aangehouden. Klik hier voor meer informatie.  
 
VNG COMMISSIE RUIMTE EN WONEN BIJEEN OP 6 JUNI  
Deze commissie vergadert op 6 juni in Hoofddorp met o.a. op de agenda:  indicator investeringscapaciteit woningcorporaties, 
financiering fysieke investeringen, evaluatie verhuurderheffing, aanvullingswet geluid, wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(privatisering bouwtoets), evaluatie geurregeling veehouderij, wet natuurbescherming en programmatische aanpak stikstof, 
Omgevingswet en VNG-Agenda 2017.  
 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 
 
TOOLBOX ENERGIEBESPARING HISTORISCHE PANDEN  

In mei werd door een aantal wethouders (w.o. Zuid-Hollandse wethouders van Leiden, 
Wassenaar, Voorschoten en  Den Haag ) de Groene Menukaart gelanceerd. Dit is een online 
toolbox om oude gebouwen duurzaam te maken.  De toolbox biedt handvatten voor 

energiebesparingsmogelijkheden bij alle soorten historische gebouwen, of het nu om een woning, kantoor, fort, hotel, museum 
of kerk gaat.  Lees meer: degroenemenukaart.nl.  
 
BEVOEGDHEDEN BOA’S LICHTE VERKEERSOVERTREDINGEN  
Rijden door rood licht, snelheidsovertredingen in woonbuurten. De gemeentelijke handhavers openbare ruimte (boa's) mogen 
hiertegen niet optreden. De VNG pleit ervoor de boa’s de bevoegdheid te geven om ook proces-verbaal te mogen uitschrijven 
tegen dit soort lichte verkeersovertredingen. Daarnaast is de VNG  voorstander om gemeenten alsnog de wettelijke 
bevoegdheid te geven de bestuurlijke boete in te zetten voor parkeerovertredingen en andere lichte verkeersovertredingen.  
De VNG heeft hierover een bief verzonden naar de Tweede Kamer. Lees meer: Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en 
lichte verkeersovertredingen.   

https://vng.nl/taxonomy/term/900/vraag-en-antwoord#t1477n63223
https://vng.nl/taxonomy/term/900/vraag-en-antwoord#t1477n63223
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/werk-voor-arbeidsbeperkten
http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/arbeidszaken-en-personeelsbeleid/werk-voor-arbeidsbeperkten/juridische-en-procesaspecten-van-garantie-participatiebanen.aspx?kws=westland
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/financien-werk-en-inkomen/nieuws/vng-bestuur-akkoord-met-aanpassing-verdeelmodel-participatie
https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/20160524_ledenbrief_financieel-akkoord-en-andere-ontwikkelingen-omgevingswet.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/20160524_ledenbrief_financieel-akkoord-en-andere-ontwikkelingen-omgevingswet.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/brieven/financieel-akkoord-en-andere-ontwikkelingen-omgevingswet
http://www.degroenemenukaart.nl/
https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/20160512_parlement_bestuurlijke-boete-overlast-in-openbare-ruimte-en-lichte-verkeersovertredingen.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/20160512_parlement_bestuurlijke-boete-overlast-in-openbare-ruimte-en-lichte-verkeersovertredingen.pdf
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EUROPA 
 
PACT VAN AMSTERDAM  
Steden krijgen een sterkere positie in Europa. Dat hebben de steden, de Europese Commissie en alle 28 lidstaten op 30 mei 
afgesproken in het Pact van Amsterdam. Het Pact is vastgesteld bij een informele ministersbijeenkomst in het 
Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Nederland heeft zich als EU-voorzitter ingezet voor het concretiseren van de Europese 
Urban Agenda. In het Pact worden vier opgaven concreet uitgewerkt: huisvesting, stedelijke armoede, luchtkwaliteit en 
integratie van migranten. Voor elk van de vier thema’s wordt een partnerschap ingesteld met één Europese stad als voortrekker. 
Amsterdam neemt de voortrekkersrol bij de integratie van migranten. Nederland is ook in de lead bij het verbeteren van de 
luchtkwaliteit in steden. Klik hier voor meer informatie.  
 
EUROPALEZING OP 13 JUNI IN DEN HAAG  

De gemeente Den Haag ondersteunt de Europalezing die elk jaar in Den Haag wordt gehouden. De 
lezing heeft dit jaar plaats op 13 juni in de Kloosterkerk en heeft als thema “Cultureel erfgoed 
onder vuur “en handelt om het vraagstuk van de bescherming van cultureel erfgoed in tijden van 
conflict. Dit thema is buitengewoon actueel door de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, 
Afghanistan en Midden-Afrika.  De Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven is één van de 
sprekers.  Klik hier voor meer informatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/europa/europese-stedelijke-agenda/nieuws/pact-van-amsterdam-is-vastgesteld
https://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2016/05/flyer_europalezing_2016.pdf
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