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Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten 
 

1. BESTUURSZAKEN  

1.1. Leden  
Per 1 januari 2015 waren er totaal 60 (in 2014: 65) gemeenten in Zuid-Holland. Per 1 januari 2015 
daalde het aantal gemeenten t.g.v. de volgende herindelingen:  
- de gemeente Spijkenisse en Bernisse tot nieuwe gemeente Nissewaard 
- de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist tot de nieuwe gemeente 
Krimpenerwaard 
De VZHG heeft de nieuwe gemeenten per brief gelukgewenst.   
 

1.2.Bestuurssamenstelling  
In de bestuurssamenstelling zijn in het verslagjaar een aantal wijzigingen opgetreden.  
Vacature Bouvy 
Eind 2014 ontstond de vacature vice-voorzitter  i.v.m. beëindiging van het burgemeesterschap van 
Pauline Bouvy-Koene van de gemeente Bernisse (t.g.v. herindeling). Mevrouw Mirjam Salet nam het 
vice-voorzitterschap over en combineerde dit met het penningmeesterschap. 
Vacature van Dorp 
Eveneens t.g.v. herindeling ontstond een vacature i.v.m het beëindigen van het wethouderschap 
door Ton van Dorp van de gemeente Vlist. In deze vacature (categorie gemeenten met minder dan 
15.000 inwoners) werd voorzien door tussentijdse benoeming van Jan Luteyn, burgemeester van 
Cromstrijen.  
 
1.3. Vacature voorzitter  
Eind 2015 ontstond een vacature in het bestuur vanwege het beëindigen van het burgemeesterschap 

van Capelle a.d. IJssel door Frank Koen per 2 januari 2016. De heer 
Koen was in 2010 benoemd als voorzitter van de vereniging als 
opvolger van Ries Jansen. Besloten werd  zittende VZHG 
bestuursleden in staat te stellen zich voor deze vacature kandidaat 
te stellen. Een vertrouwens commissie heeft vervolgens de 
kandidaat besproken (o.a. aan de hand van een profielschets) en 
eind december een concept voordracht gedaan richting het 
Algemeen Bestuur. Lid van deze vertrouwenscommissie waren: 
Rinette Reynvaan, Sanja Duijvestijn, Hans Horlings en Anne de 

Baat en Riet Vrolijk vanuit het secretariaat. Het voorstel van de vertrouwenscommissie werd als volgt 
geformuleerd:  de benoeming van Mirjam Salet als waarnemend voorzitter per 2 januari 2016 te 
effectueren (in afwachting van de formele benoeming tot voorzitter bij de ALV op 15 april 2016). 
Met dit voorstel werd eind december unaniem ingestemd door de leden van het bestuur. 
Bij de laatste bestuursvergadering van 2015 op 12 november werd afscheid genomen van Frank Koen 
als voorzitter van de bestuursvergadering en werd een attentie overhandigd.  
In het laatste VZHG Journaal van 2015 werd een persoonlijke bijdrage van Frank Koen opgenomen 
onder de titel “Gemeenten aan zet!” Naast het ingaan op taken waar gemeenten voor staan ging de 
scheidend voorzitter ook in op de rol van de VZHG:  
“Onze Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten probeert al vele jaren als kleine ‘speler’ in ons grote 
overheidsnetwerk bij te dragen aan het functioneren van de 60 gemeenten in onze provincie. Door 
kennis door te geven, door te verbinden tussen verschillende overheidsactoren, door voor de VNG in 
de provincie een platform te zijn en door gemeentebestuurders kennis en ervaringen te laten delen”.  
Voor de samenstelling van het bestuur op 31 december 2015 zie bijlage 1.      

1.4.Bestuursvergaderingen  
In het verslagjaar hebben 5 vergaderingen van het Dagelijks Bestuur plaatsgevonden. De DB-
vergaderingen vonden plaats in Capelle aan den IJssel (locatie voorzitter).  In het verslagjaar hebben 
5 AB-vergaderingen plaatsgevonden bij de VNG in Den Haag. Tijdens deze vergaderingen zijn gasten 
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uitgenodigd voor een zgn. Zuid-Hollandlunch. Het ging hierbij doorgaans om gasten vanuit de VNG 
(bestuur en beleidsmedewerkers) en Zuid-Hollandse leden van het VNG bestuur en de commissies.   

              
Te gast  waren o.a.: 
- medewerkers van Min BZK Agenda Stad   
- VNG coördinator lokaal bestuur i.v.m. Lokale Democratie in beweging 
- Jan van Ginkel (ZH lid VNG commissie Dienstverlening en Informatiebeleid) 
- Peter Verheij (ZH lid VNG commissie Financiën) 
- VNG beleidsmedewerker i.v.m project ontwikkelingen landelijk gebied  
- Bas Eenhoorn (digi-commissaris).   
 
1.5.Bestuur te gast in gemeente Leiderdorp    
Het VZHG bestuur was op 13 november 2015 te gast in de gemeente Leiderdorp op uitnodiging van 
DB-lid Kees Wassenaar.  Er werd o.a. een bezoek gebracht aan kleiwarenfabriek gebroeders Ginjaar.  
Tijdens het diner werd afscheid genomen van afgetreden bestuursleden Pauline Bouvy, Ton van Dorp 
en van scheidend voorzitter Frank Koen.   

     

1.6.Secretariaat  
In 2015 was het secretariaat van de vereniging en de financiële administratie ondergebracht in de 
gemeente Rijswijk. Het secretariaat werd bezet door de bestuurlijk secretaris Anne de Baat (0,1 fte) 
en de ambtelijk secretaris. De formatie van ambtelijk secretaris Riet Vrolijk werd uitgebreid van 0,6 
naar 0,7 fte.  
 
1.7. Social-media en website  
De VZHG was actief op Twitter met een eigen account. In oktober werd de website van de VZHG 
vernieuwd qua lay-out en techniek. Het betrof een betere mobiele weergave, vernieuwd fotoalbum, 
vernieuwde Twitter widget en een interne zoekfunctie i.p.v. via Google. Het VZHG Journaal zal per 
2016 qua uiterlijk worden vernieuwd en aangepast aan de vernieuwde website.  

1.8.Hei-sessie bestuur op 16 april in Sassenheim  
Een dag voorafgaand aan de jaarvergadering vond op 16 april in hotel Van der Valk in Sassenheim 
een hei-sessie plaats van het bestuur onder leiding van Dirk Louter. De hei-sessie had als doel richting 
te geven aan de ontwikkeling van de VZHG voor de komende jaren. Samenvattend werden o.a. de 
volgende thema’s besproken:  
 
- de rol van de VZHG als provinciale afdeling van de VNG 
Besproken werden de actieve deelname aan VNG-activiteiten zoals Agenda 2020, versterking van 
lokale democratie e.d. en het belang van actieve ZH leden in de organen van de VNG (bestuur en 
commissies) 
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- de invulling van de portefeuilles door de bestuursleden 
Er zal worden geïnvesteerd in dialoog en verbindingen met (provincie, regionale) partners en 
individuele gemeenten.   
- de VZHG als netwerkorganisatie  
De VZHG ontleent haar kracht aan een actief ledennetwerk. Dat betekent voor de VZHG: 
zichtbaarheid en goede relevantie voor haar leden, het eigen handelen toetsen op meerwaarde,  
voeding en onderhoud van het ledennetwerk door uitwisseling van kennis en ervaring (best practices 
op geselecteerde thema's) 
- de relatie met de provincie Zuid-Holland 
De VZHG heeft een rol als informele gesprekspartner op basis van netwerk, gezag en ervaring.  
Kenmerk daarbij is onafhankelijkheid, met accent op verbinding (provincie vs. gemeenten/regio's).   
De focus is gericht op thema's met een generieke insteek en gedeelde gemeentelijke belangen.  

        
Binnen het VZHG bestuur ging vervolgens een werkgroep aan de slag om de thema’s verder uit te 
werken. De werkgroep bestond uit Frans Buijserd, Jan Luteijn, Hans Horlings, Anne de Baat en Riet 
Vrolijk vanuit het secretariaat.   

1.9.VZHG jaarvergadering en congres op 17 april 2015 in Voorhout   
a. Algemeen  
In 2015 vond de jaarvergadering en het congres van de VZHG plaats op 17 april in Voorhout 
(gemeente Teylingen). De bijeenkomst vond  plaats in de oude bibliotheek van Voorhout, gelegen 
vlakbij het bestuurscentrum. Het programma was dit jaar gewijzigd van opzet t.o.v. andere jaren.  
Het ochtendprogramma werd ingekort en de excursies vonden voorafgaand aan de lunch plaats.  
Deze gewijzigde opzet heeft goed gewerkt. Er waren die dag rond 130 ZH bestuurders aanwezig.  
Ook de excursies werden goed bezocht. De ervaringen zijn gedeeld met de nieuwe gastgemeente 
voor de ALV in 2016.   
b. Algemene ledenvergadering  
De jaarvergadering en behandeling van de jaarstukken werd geleid door voorzitter Frank Koen.  
De leden stemden in met de jaarstukken en de voorstellen t.w.: 
- de besluitenlijst van de Algemene Vergadering van 16 mei 2014 te Spijkenisse    
- het jaarverslag 2014 
- de jaarrekening 2014 en Accountantsverklaring (afgegeven op 7 april 2015)  
- de begroting 2016 en contributieregeling 2016 
- de bestuurssamenstelling  
Als bestuurslid werden benoemd: 
- mevrouw Joke Reuwer- Verheij, wethouder van Papendrecht 
- mevrouw Rinette Reynvaan- Jansen, wethouder van Dordrecht 
- mevrouw Sanja Duijvestijn- van Leusden, raadslid van Leidschendam-Voorburg.  
Mevrouw Mirjam Salet werd herbenoemd voor een periode van 4 jaar.  
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c. Toespraak  Jaap Smit , Cdk Zuid-Holland  
Voor de tweede keer sinds zijn benoeming sprak Jaap Smit, CdK van Zuid-Holland,  de Algemene 
Vergadering toe. Hij ging in op het thema Bloeiende gemeenten. Hij gaf aan graag aanwezig te  zijn, 
om drie redenen. In de eerste plaats, omdat hij het een verademing vindt te zien hoe efficiënt de 
VZHG een jaarvergadering afhandelt. Ten tweede, omdat er elk jaar weer een interessant thema aan 
die jaarvergadering wordt gekoppeld. En ten derde vond hij het heel bijzonder dat het gastheerschap 
van de jaarvergadering dit keer in handen was van 5 gemeenten: Teylingen, Hillegom, Lisse, 
Noordwijk en Noordwijkerhout. Hij merkte op dat hij in de regio veel werk heeft verzet, met de 
aanstelling van een viertal kroonbenoemde burgemeesters. Vervolgens ging hij in op het thema 
“Bloeiende gemeenten”, waarbij hij een onderscheid maakte in bloei op sociaal- en op economisch 
gebied.   
e. Congres Bloeiende gemeenten   
Bas Brekelmans, wethouder van Teylingen, ging in zijn toespraak in op kernmerken en 
ontwikkelingen in de Duin-en Bollenstreek. Het gebied scoort hoog qua algemene welvaart, wonen 
en arbeidsmarkt, maar op economisch gebied zou het gebied het beter kunnen doen. Van oudsher 
waren tuinbouw en toerisme economische factoren van belang in deze streek. In beide branches is 
een dalende trend te zien. Het gevolg is dat de werkloosheid is gestegen. Het is volgens hem van 
groot belang om samen te werken. Dat geldt zowel voor bestuurders als voor bedrijven. Ook de 
lokale overheid heeft veel te winnen bij samenwerking. De Duin- en Bollenstreek telt zes gemeenten, 
met elk hun eigen dorpen. De afzonderlijke dorpen spelen economisch gezien geen factor van 
betekenis, maar als streek kunnen ze dat wel. Als krachten worden gebundeld, men verder durft te 
kijken dan eigen belang, kunnen velen daarvan profiteren, zo stelde hij. 
f. Nieuwe gastgemeenten voor jaarvergadering 2016  
Op 17 april presenteerde de gemeente Alphen aan den Rijn zich als nieuwe gastgemeente voor de 
jaarvergadering op vrijdag 15 april 2016.   
g. Middagprogramma  
Door de Bollengemeenten werden diverse interessante excursies aangeboden. Na afloop vond  
tijdens de lunch een zgn. lunch-pensant plaats in het kader van het in 2015 gestarte VNG Visietraject 
De Gemeente 2020 (zie punt 2.3.).  

2. VZHG EN  VNG  

2.1. Kennismaking met Zuid-Hollandse Leden VNG bestuur en commissies  
Na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 dienden het VNG bestuur en de 
commissies opnieuw te worden samengesteld voor de Raadsperiode 2014-2018.  

Voorafgaand aan de reguliere 
bestuursvergadering van de VZHG 
vond op 12 februari 2015 een 
nadere kennismaking plaats met 
een groot aantal ZH leden van het 
VNG bestuur en de commissies.  
Er waren deelnemers aanwezig 
vanuit diverse commissies. Naast 
een algemene kennismaking werd 

nagegaan in hoeverre de VZHG kan bijdragen aan het voeden van informatie voor de commissieleden 
en hoe de VZHG verbinder kan zijn. De Zuid-Hollandse leden worden doorgaans per toerbeurt 
uitgenodigd aanwezig te zijn bij bestuursvergaderingen van de VZHG in het kader van de 
wisselwerking en om een terugkoppeling te verzorgen van de actuele agendapunten die in een 
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commissievergadering zijn behandeld. De Zuid-Hollandse leden ontvangen ook maandelijks het VZHG 
Journaal.  

2.2. Samenstelling VNG bestuur en commissies 
a. Vacatures voorjaar 2015  
De VNG zocht in maart 2015 kandidaten voor vacatures in het bestuur en een aantal vaste 
beleidscommissies. Het ging daarbij ook om de vacature van voorzitter van de VNG. Tijdens de ALV 
van de VNG op 3 juni 2015 werd als nieuwe voorzitter van de VNG Jan van Zanen (burgemeester van 
Utrecht )gekozen als opvolger van Annemarie Jorritsma,. Mw. Jorritsma heeft deze functie 8 jaar 
bezet. Zij werd als erelid van de VNG benoemd. 
In de ALV van 3 juni in Apeldoorn spraken de leden zich ook uit over de kandidaten op de 
enkelvoudige voordracht van de adviescommissie. Er werden  geen tegenkandidaten gesteld. 
Vanuit Zuid-Holland werd benoemd als lid van het VNG bestuur: Arne Weverling, wethouder van de 
gemeente Westland.   
 
b. Wijziging statuten VNG 
VNG-leden hebben tijdens de ALV in juni 2015 ingestemd  met aanpassing van het artikel 
‘Samenstelling bestuur’ in de Statuten van de VNG. Volgens de statuten kon uit eenzelfde gemeente 
niet meer dan één persoon zitting hebben in het VNG-bestuur. Daarop is na aanpassing een 
uitzondering van toepassing voor de voorzitter en de vicevoorzitter van het VNG-bestuur. 
De wijziging maakt het mogelijk dat vertegenwoordigers uit gemeenten die al in het bestuur zitting 
hebben in aanmerking kunnen komen voor het voorzitterschap en het vicevoorzitterschap van de 
VNG. Daarmee wordt voorkomen dat vertegenwoordigers uit gemeenten die al zitting hebben in het 
VNG-bestuur (w.o. op dat moment drie van de vier G4-gemeenten en negen G32-gemeenten) op 
voorhand worden uitgesloten van het voorzitterschap en het vicevoorzitterschap. Deze reparatie van 
de Statuten sluit volgens de VNG aan bij de uitgangspunten van de commissie Governance, waarin 
kwaliteit centraal staat bij de selectie van kandidaten.  
De nieuwe tekst van artikel 16, lid 4 is nu als volgt: 
 a.    Uit eenzelfde gemeente kan niet meer dan één persoon zitting hebben in het bestuur. 
 b.    Het onder a van dit artikel bepaalde is niet van toepassing op de benoeming van personen in de 
functie van voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur.  
 
c. Vacatures najaar 2015  
Op 12 oktober verzond de VZHG haar ondersteuning voor kandidaten in een aantal vacatures in VNG 
commissies die in het najaar waren ontstaan.  De voordrachten van de Adviescommissie Governance 
werden op 22 oktober in een Ledenbrief bekend gesteld. Op de BALV van 30 november 2015 
stemden de leden in met de benoeming van alle door de adviescommissie voorgestelde kandidaten 
(met uitzondering van de gestelde kandidaat voor de commissie Europa & Internationaal, die 
conform het Reglement van de commissie aangewezen wordt door het VNG bestuur).  
Benoemde leden uit Zuid-Holland waren:  
Lid commissie milieu, energie en mobiliteit :   Jos Beugelsdijk (raadslid Noordwijkerhout) 
Lid commissie bestuur en veiligheid            :     Milo Schoenmaker (burgemeester Gouda)  
Lid commissie onderwijs, cultuur en sport   :   Michiel van der Vlies (wethouder Hendrik-Ido-
Ambacht) 
 
d. Nieuwe commissie raadsleden en griffiers  
In december 2015 ging de nieuwe commissie Raadsleden en Griffiers (RenG) van start met als doel de 
rol en de positie van de gemeenteraad steviger te verankeren binnen de bestuurlijke organisatie van 
de VNG. Na een periode van anderhalf jaar zal het functioneren van deze nieuwe commissie worden 
geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten zal de nieuwe commissie formeel in de governance van de 
VNG worden verankerd. 
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In de eerste periode van deze commissie kwamen alleen de huidige raadsleden en griffiers in het 
VNG bestuur in aanmerking voor het voorzitterschap van deze commissie. De adviescommissie heeft 
daaruit Josee Gehrke (griffier van De Wolden) voorgedragen. Op 26 oktober heeft de 
Adviescommissie Governance haar voordracht voor de leden van deze commissie bekendgemaakt. 
Benoeming van deze leden heeft officieel plaatsgevonden bij de BALV van de VNG op 30 november 
2015. Benoemde leden uit Zuid-Holland waren: 
Anouk van Eekelen (raadslid Wassenaar), Marian Pater (raadslid Zwijndrecht) en Eric Meurs (griffier 
Vlaardingen).  
 
2.3.Lunch-pensant in kader VNG Visietraject De Gemeente 2020  
Na afloop van de excursies die op 17 april door de samenwerkende Bollengemeenten werden 
georganiseerd, vond een zgn. lunch-pensant plaats onder leiding van Peter van der Geer (Debat.nl) in 
het kader van de regionale bijeenkomsten rond het VNG Visietraject De Gemeente 2020. De Zuid-
Hollandse bijeenkomst was de 10e bijeenkomst in deze serie.  Tijdens de lunch werd aan 
afzonderlijke tafeltjes door ruim 100 aanwezigen gediscussieerd over diverse  thema’s.   

             
De vier behandelde thema’s waren: samenwerking tussen gemeenten, de rol van de raad, 
rolverdeling bij landschapsbeheer en gemeenten en informatisering. Twee thema’s werden ingeleid 
door de VZHG bestuursleden t.w. Rinette Reynvaan en Stephan Brandligt.  
Na afloop werden 3 aanwezigen geïnterviewd: VZHG voorzitter Frank Koen, bestuurlijk secretaris 
Anne de Baat en wethouder Rik van der Linden van Dordrecht.  
 
2.4.Voor- en najaarsoverleggen met VNG  
Ieder jaar vindt een voor- en najaarsoverleg plaats van de VNG met de 12 provinciale afdelingen.  
Voorzitter van het overleg is Anne de Baat, bestuurlijk secretaris van de VZHG. 
a. Voorjaarsoverleg  
Op 10 april was de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) gastheer in Kapelle voor het jaarlijks 
voorjaarsoverleg van de VNG met de 12 provinciale afdelingen. De deelnemers werden welkom 
geheten door burgemeester Anton Stapelkamp in het fraaie gemeentehuis van Kapelle. Op de 
agenda stonden o.a. de volgende onderwerpen: verenigingsmanagement, de doelgroep raadsleden 
(de borging van activiteiten en ervaringen met het Actieprogramma Lokaal Bestuur en het VNG 
Raadsledenprogramma), het vervolgproces van het Visietraject De Gemeenten 2020,  achtergronden 
en jaarthema denktank VNG, ontwikkelingen rond de Omgevingswet, beëindiging van het project 
Beter en Concreter , aandacht voor Lokale democratie in beweging en D1000. Na de lunch werd een 
bezoek gebracht aan het fruitteeltmuseum in Kapelle.  
b. Najaarsoverleg op 2 oktober  
Op 2 oktober vond het najaarsoverleg plaats bij de VNG in Den Haag. Op de agenda stonden o.a. een 
presentatie door mevrouw Maria Wiebosch- Steeman, ambassadeur van het project AIDO.   
Gesproken werd ook over Archief 2020 en de ervaringen van de Zeeuwse gemeenten hiermee, de 
VNG Agenda 2016, de vluchtelingeninzet en stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie. Afscheid 
werd genomen van de secretaris van de VNG afdeling Flevoland.  
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2.5 Themabijeenkomsten VZHG en VNG  
a. Raadsledentour op 8 oktober in Gouda  

Vanaf september organiseerde  de VNG in samenwerking met de 
provinciale afdelingen en diverse griffierskringen een reeks regionale 
raadsledenbijeenkomsten. Kennisuitwisseling en praktijk stonden centraal, 
maar ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.  
Op 8 oktober waren rond 70 raadsleden/griffiers aanwezig in het Huis van 
de stad in Gouda voor een regionale ZH bijeenkomst die samen met de 
VZHG werd georganiseerd. De deelnemers werden namens VNG en VZHG 
welkom geheten door Riet Vrolijk. Vervolgens sprak burgemeester Milo 
Schoenmaker van Gouda de aanwezigen toe gevolgd door VZHG bestuurslid 
Sanja Duijvestijn (raadslid in gemeente Leidschendam-Voorburg). Daarna 

startten de workshops onder leiding van medewerkers van VNG en KING. Het betrof: sturen op 
resultaat in het sociaal domein, grip op samenwerking en de nieuwe Omgevingswet.  
 

3. VZHG EN PROVINCIE ZUID-HOLLAND  

3.1. Verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015  
De opkomst op 18 maart bedroeg in Zuid-Holland 45,3 %. Dat was zo'n 5% onder het landelijk 
gemiddelde. In 2011 kwamen  53,5 % van de Zuid-Hollanders naar de stembus. 
Uit de uitslag bleek dat van de nieuwe partijen die meededen aan de verkiezingen er geen in 
Provinciale Staten kwamen. De 11 partijen die in 2011 in Provinciale Staten begonnen startten ook 
nu weer. Op 23 maart werd de definitieve uitslag voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland bekend 
gemaakt:  

Zetels PS 2015 PS 2011 Verschil 

 55 55 0 

VVD 10 12 -2 

PVV 8 8 0 

CDA 7 6 1 

D66 7 5 2 

PvdA 5 10 -5 

SP 5 5 0 

GL 3 3 0 

CU 3 2 1 

SGP 3 2 1 

50Plus 2 1 1 

PVDD 2 1 1 

De opkomst van de waterschapsverkiezingen, die voor het eerst tegelijk plaatsvonden, was  
uitgekomen op 43,5% en vertoonde daarmee een stijgende lijn ten opzichte van 2008, toen de 
opkomst 22,7% bedroeg.   
Op 31 maart vond een afscheidsvergadering plaats voor de huidige Provinciale Staten na de 
verkiezingen van 18 maart. In totaal keerden 32 Statenleden niet terug in de nieuwe Staten. 
Op 1 april werden de nieuwe leden van PS van Zuid-Holland beëdigd door CdK Jaap Smit. Op 22 mei 
werd het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 van Zuid-Holland “Slimmer, schoner en sterker” bekend.  
De coalitie van VVD, D66, CDA en SP wil Zuid-Holland samen met inwoners, mede-overheden, 
bedrijven en instellingen slimmer, schoner en sterker maken. De partijen zetten in op investeren in 
een nieuwe kennisintensieve economie, schone energie en groen. De lasten voor inwoners en 
bedrijven in Zuid-Holland gaan naar beneden. Innovatie was volgens de partijen het sleutelwoord op 
weg naar een nieuwe kennisintensieve economie en met voldoende werkgelegenheid.  
Het aantal gedeputeerden daalde in de vorige periode van 7 naar 5 en bleef nu op 5 gehandhaafd.  
De portefeuilleverdeling (op hoofdlijnen) voor de gedeputeerden werd als volgt:  
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Rogier van der Sande (VVD):  Financiën, Personeel en organisatie en Bestuur 
Han Weber (D66):   Energie, Natuur & recreatie, Landbouw en IRP Goeree-Overflakkee.  
Rik Janssen (SP):   Milieu, Water en Cultureel erfgoed  
Floor Vermeulen (VVD):  Verkeer en vervoer, Vervoersautoriteit en MRDH.  
Adri Bom-Lemstra (CDA):  Ruimtelijke ordening & wonen en Economie & innovatie.  
Namens de VZHG werd een gelukwens naar de gedeputeerden verzonden.   

3.2. VZHG en Provincie inzake Interbestuurlijk toezicht  
Net als in 2014 hebben de VZHG en de provincie Zuid-Holland elkaar ontmoet bij voornamelijk 
ambtelijke bijeenkomsten in het kader van het Interbestuurlijk toezicht. In de juni-vergaderding van 
de Statencommissie bestuur en middelen werd een brief van CdK Jaap Smit (pfh.IBT) behandeld 
inzake de voortgang van het interbestuurlijk toezicht. De commissie gaf in meerderheid aan de druk 
op gemeenten niet te willen opvoeren. Vertrouwen moet het uitgangspunt blijven, net als het feit 
dat de gemeente als eerste verantwoordelijk is en blijft. Verder wilde de commissie dat er aandachtig 
gekeken zou worden naar de toegevoegde waarde van een aantal indicatoren die waren opgenomen 
in de checklist. De visie van de CdK is in juni besproken met voorzitter en secretaris van de VZHG. In 
juni vond ook een ambtelijke bijeenkomst plaats, waarbij van gedachten is gewisseld over verdieping 
van een aantal indicatoren. In oktober hebben GS van Zuid-Holland de “Rapportage Interbestuurlijk 
Toezicht over 2014” en de “Nota evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht” 
vastgesteld. Dit betrof o.a. een aantal verbetervoorstellen voor indicatoren en het versterken van het 
horizontaal toezicht van de gemeenteraden op de colleges van B&W. Er werd naar gestreefd dat 
provincie en gemeenten de verbetervoorstellen met ingang van 2016 gaan implementeren.  

3.3. Gesprek VZHG bestuur en CdK Jaap Smit op 29 september  
Op 29 september vond op een locatie in Den Haag een zogenaamd try-out gesprek plaats tussen 
VZHG bestuursleden en Jaap Smit over diverse actuele thema’s. Bij die gelegenheid werd o.a. 
gesproken over de relatie VZHG en provincie, ontwikkelingen in de samenleving en de gemeenten  en 
de vluchtelingenproblematiek.  

3.4.Congres VZHG en Provincie op 30 oktober 2015   
Op 30 oktober vond het najaarscongres plaats van de VZHG en de provincie Zuid-Holland.  Thema dit 
jaar was: Verduurzaming van de economie in Zuid-Holland. De (meer dan 100) deelnemers werden 
welkom geheten door CdK Jaap Smit. Hij  ging in zijn openingswoord in op de grote transities waar 
bestuurders en samenleving als geheel voor staan. Als grootste daarvan noemde hij de 
klimaatverandering, de toenemende migratiestromen en de grote veranderingen van de economie 
 the next-economy).  Met de Next Economy wordt in Zuid-Holland volgens de heer Smit bedoeld de 
transitie richting een duurzame en innovatieve economie. Het is een omslag die sterk leunt op delen, 
dus meer gezamenlijkheid, op groene energie en biobased grondstoffen en op verdere digitalisering 
via het ‘Internet van de Dingen’. In de ‘Next Economy’ is innovatie cruciaal, ook voor Zuid-Holland zo 
stelde hij. Zuid-Holland is een provincie waar van oudsher sterke clusters en topsectoren aanwezig 
zijn. Hij noemde: haven, greenports, chemie, energie, logistiek en maritiem.      

         
 
Tenslotte concludeerde Jaap Smit dat de VZHG een belangrijke informatiebron is voor elke 
aangesloten bestuurder en een prachtig platform voor ontmoeting en het uitwisselen van ervaring. 
Het is volgens hem eervol werk daar leiding aan te mogen geven. Scheidend voorzitter Frank Koen 
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heeft dat de afgelopen jaren volgens hem met volle inzet en overtuiging gedaan. Hij vroeg daarvoor  
een daverend applaus!  
Na afloop van het welkomstwoord van de CdK waren Frank Koen en gedeputeerde Han Weber 
sprekers, gevolgd door speciale gastspreker Martijn Messing, lid van het Netwerk Energietransitie 
Nederland. Na de pauze konden de aanwezigen deelnemen aan een 4-tal workshops:  
-Grondgebruik en duurzaam waterbeheer ( Inleider:  Erik Jansen, VIC (Veenweide Innovatie Centrum) 
Voorzitter: Christiaan van der Kamp, burgemeester Bodegraven-Reeuwijk) 
- Windenergie en “Energy- island” (Inleider: Lennard Seriese, gemeente Goeree-Overflakkee  
Voorzitter: Frans Tollenaar, wethouder Goeree-Overflakkee)  
- Energietransitie, warmte koude kaarten (Inleider:  Susanne Bleijenberg, Programmabureau Warmte 
Koude Zuid-Holland, Voorzitter: Stephan Brandligt, wethouder Delft) 
- Bio-based economy (Inleider: Carolien Huisman, Biobased Delta Zuid-Holland en Jeroen Ververs, 
Holland Rijnland, Voorzitter: Theo Duijvestijn, wethouder Westland)  
 

                
 

4. OVERIGE BIJEENKOMSTEN  
 
4.1.Bijeenkomst digitale duurzaamheid/e-depot in Schiedam  
 Op initiatief van de gemeente Schiedam vond op 8 oktober in het oude stadhuis een 
bestuurdersbijeenkomst plaats inzake digitale duurzaamheid/e-depot. De uitnodigingen voor deze 
bijeenkomst werden via de VZHG verspreid onder colleges en griffiers. De deelnemers werden 
welkom geheten door burgemeester Cor Lamers. Vervolgens gaf gemeentearchivaris Laurens Priester 
een introductie op het onderwerp digitale duurzaamheid, en gaf Maria Wiebosch, ambassadrice van 
het project AIDO (onderdeel van Archief 2020) een presentatie.   
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Bijlage 1.    

 

 

 

SAMENSTELLING BESTUUR OP 31 DECEMBER 2015 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dagelijks bestuur  

 

VOORZITTER    Frank Koen, burgemeester Capelle a.d. IJssel  

VICE-VOORZITTER   Mirjam Salet, burgemeester Nissewaard  

BESTUURLIJK SECRETARIS  Anne de Baat, gemeentesecretaris Rijswijk 

AMBTELIJK SECRETARIS   Riet Vrolijk-Corneliszen  

PENNINGMEESTER   Mirjam Salet, burgemeester Nissewaard  

LID     Rabin Baldewsingh, wethouder Den Haag  

LID     Kees Wassenaar, wethouder Leiderdorp   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Algemeen bestuur  

 

Harmen Akkerman   wethouder Giessenlanden  

Bert Blase wnd. burgemeester Vlaardingen (lid op persoonlijke titel) 

Stephan Brandligt wethouder Delft 

Frans Buijserd burgemeester Nieuwkoop  

Sanja Duijvestijn raadslid Leidschendam-Voorburg  

Hans Horlings wethouder Midden-Delfland 

Floor de Lange griffier Zederik  

Jan Luteijn  burgemeester Cromstrijen  

Joke Reuwer  wethouder Papendrecht  

Rinette Reynvaan  wethouder Dordrecht  

Klaas Tigelaar burgemeester Oud-Beijerland 

André Vervooren  directeur veiligheid Rotterdam   

 

Ereleden 

 

drs. H.B. Eenhoorn 

mr.T. Elzenga 

M.J.D. Jansen 
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Bijlage  2                                     PORTEFEUILLEVERDELING op 31 december 2015   

 

PORTEFEUILLE  SUBTHEMA  NAAM  

BESTUUR EN VEILIGHEID  Metropoolregio  
Rabin Baldewsingh  
Frank Koen  

 Bestuurlijke contacten  
Frank Koen 
(voorzitter)  

 

Intergemeentelijke 
samenwerking 
interbestuurlijke verhoudingen 
Regionale samenwerking  

Bert Blase  

Rinette Reynvaan  

 Veiligheid  
André Vervooren  
Mirjam Salet  

BURGERPARTICIPATIE/WIJKEN EN BUURTEN 
 

Participatiewet 
Rinette Reynvaan 
Joke Reuwer  

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Zorg /Wmo  Joke Reuwer  

 Jeugd  Harmen Akkerman 

MILIEU, DUURZAAMHEID EN WATER  

Duurzaamheid  
Milieu  
Water  
Delta-aangelegenheden  

Stephan Brandligt  

CULTUUR  
Cultuur  
Religieus erfgoed  

Rabin Baldewsingh 
Frans Buijserd  

ONDERWIJS   Harmen Akkerman  

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING, 
INFORMATIEBELEID  

Dienstverlening  
ICT en informatie(veiligheid) 
NUP  

Klaas Tigelaar  

GEMEENTEFINANCIEN   Jan Luteijn  

ECONOMIE  Economische samenwerking  Bert Blase  

MOBILITEIT   Vacature   

RUIMTE  
PSV en Verordening Ruimte 
PPC, procesconvenant RO,  

Kees Wassenaar  

WONEN  Grondexploitaties, woningmarkt  Hans Horlings 

Vertegenwoordiger namens de 
categorie griffiers  

 Floor de Lange  

Vertegenwoordiger namens de 
categorie raadsleden  

 Sanja Duijvestijn  
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