
 

1 

 

NIEUWS VZHG 

 

KLAAS TIGELAAR VOORZITTER VZHG PER 1 SEPTEMBER A.S.  

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VZHG op 25 mei jl. stemden de leden in met de 
benoeming van vice-voorzitter/penningmeester Klaas Tigelaar tot voorzitter van de VZHG per 1 september 
a.s. Hij volgt daarmee Mirjam Salet op die sinds 2016 voorzitter van de vereniging is. Klaas Tigelaar is 
burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De vacature vice-voorzitter/penningmeester 
wordt tijdelijk tot 31 december a.s. ingevuld door Jan Luteijn, burgemeester van Cromstrijen.  Het bestuur 
buigt zich na het zomerreces over een aantal overige vacatures in het bestuur, w.o. de vacature voor een 
griffier en een raadslid. Voor deze vacatures hebben zich een aantal kandidaten bij de VZHG gemeld.  

 

TERUGBLIK ZUID-HOLLANDSE BESTUURDERSDAG OP 25 MEI IN OUDDORP 

Op vrijdag 25 mei jl. was de zaal van Strandtheater Houten Kaap in Ouddorp goed gevuld met bestuurders uit de Zuid-Hollandse 
gemeenten en een aantal overige genodigden. De deelnemers werden welkom geheten door Ada Grootenboer, burgemeester 
van gastgemeente Goeree-Overflakkee.  
Videoboodschap Jaap Smit (Commissaris van de Koning in Zuid-Holland)  

Tot zijn spijt kon Jaap Smit dit jaar niet aanwezig zijn op het volgens hem vooral als “energy-island” 
bekende Goeree-Overflakkee, een eiland waar heel veel energie vandaan komt. Hij ging in op het thema 
van de dag “lokaal bestuur in de participatiesamenleving”. Volgens hem is hierbij sprake van een 
pleonasme want een samenleving is pas een samenleving als mensen daar in participeren. Wat betekent 
dit dan voor het lokaal bestuur? Dit betekent dat niet alleen maar plannen worden uitgerold, maar dat 
burgers er bij worden betrokken. Burgers zouden zich ook mede-eigenaar moeten voelen bij wat een 

overheid bedenkt. Daarnaast moeten zij zich gehoord voelen en merken dat het hun bestuur is dat met beleid komt. Je hoort 
wel eens dat wordt gezegd dat de overheid onbetrouwbaar is; maar die overheid is van ons allemaal. Hij wenste de deelnemers 
goede gesprekken en inleidingen toe over het thema. Hij blikte vooruit op de ‘geweldige jaarvergadering van de VZHG’ die dit 
keer  wellicht nog korter dan een minuut zal gaan duren? Hij sprak ook een dankwoord uit in de richting van Mirjam Salet voor 
wie het voorzitterschap in september zal eindigen.  
Toespraak gedeputeerde Jeannette Baljeu  
Gedeputeerde Jeannette Baljeu feliciteerde de nieuw benoemde wethouders en raadsleden. Zij ging in op veranderingen in het 
openbaar bestuur  o.a. de netwerksamenleving en de steeds complexer wordende maatschappelijke opgaven, die noodzaken tot 
samenwerken om resultaten te kunnen behalen.  
Onderdeel Algemene Leden Vergadering  
Voorzitter Mirjam Salet behandelde kort de jaarstukken die voorafgaand aan de leden waren verzonden.  
De Algemene Vergadering stemde in met de  concept Besluitenlijst van de ALV op 7 april 2017 in Arkel en voorts met het 
jaarverslag van 2017, de jaarrekening 2017  en nam kennis van de goedkeurende Accountantsverklaring behorend bij de 
Jaarrekening 2017, de Begroting 2019 en contributieregeling 2019. Wat betreft de bestuurssamenstelling werd ingestemd met: 
de herbenoeming van Klaas Tigelaar en de tijdelijke voortzetting van het bestuurslidmaatschap van Harmen Akkerman 
(wethouder Giessenlanden) tot 31 december van dit jaar. Agendapunt twee betrof de vacature voorzitter i.v.m. haar aftreden 
per 1 september a.s. De Algemene Leden Vergadering stemde in met de benoeming van Klaas Tigelaar als haar opvolger en de 
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tijdelijke invulling van de vacature vice-voorzitter/penningmeester door Jan Luteijn, burgemeester van Cromstrijen. Klaas 
Tigelaar bedankte Mirjam Salet voor haar jarenlange betrokkenheid bij de vereniging, waar zij sinds 2016 voorzitter van was.  

        
Podiumgesprek 
Vervolgens vond een podiumgesprek plaats met vertegenwoordigers uit het VZHG netwerk. Op het podium stonden naast 
Jeannette Baljeu (namens de provincie Zuid-Holland), Jantine Kriens (namens de VNG), Ton Roerig (namens de 
Wethoudersvereniging) en Mark den Boer (namens de Vereniging voor raadsleden).   

                         
Centrale thema en deelsessies 
De deelsessies sloten die dag aan op het centrale thema “Lokaal bestuur in de participatiesamenleving”. Op bijzondere wijze 
werd door zangeres Jolanda Bazen en pianist Jörgen Versteeg (van Luizter) en met medewerking van zandkunstenaar Gert van 
der Vijver in beeld gebracht op welke wijze Goeree-Overflakkee inhoud geeft aan de participatiesamenleving.   

            
Na afloop konden de aanwezigen aan interessante deelsessies deelnemen zoals A Seal, zeehondenopvang en expo in Stellendam 
(entree van het eiland en gebiedsontwikkeling), het visserij-innovatiecentrum in Stellendam (kennis delen en samenwerken om 
de visserijsector te versterken), dorpskernMelissant (op Goeree-Overflakkee krijgen kleine kernen de ruimte om groot te 
denken) en Paulina.Nu (Goeree-Overflakkee, het gezondheidseiland van Nederland).  
Presentatie gastgemeente 2019  
Bij terugkomst op de locatie hield Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, een toespraak omdat deze gemeente in 
2019 gastgemeente zal zijn voor de VZHG jaarvergadering . Hij nodigde alle Zuid-Hollandse bestuurders hiervoor van harte uit.  

                           
Lunch-pensant 
De lunch werd gebruikt om de deelnemers d.m.v. pitches te informeren over actuele thema’s. Jantine Kriens pitchte over o.a. 
het Inter Bestuurlijk Programma,  Michel Visser (hoofd bestuur van de provincie) over opgavengericht werken, Ton Roerig over 
professionalisering van wethouders en de Omgevingswet en Mark den Boer over middelen voor voldoende ondersteuning van 



 

 

3 

raadsleden.  
Informatiemarkt 
Na afloop konden de deelnemers een streekmarkt/informatiemarkt bezoeken.  
Social media 
Er werd die dag ook druk getwitterd. Enkele voorbeelden:  

      
 

                      
       

         
 

NIEUWS VNG  

 

VACATURES VNG BESTUUR EN COMMISSIES  

Op 1 juni jl. eindigde de aanmeldtermijn voor vacatures in het VNG bestuur en de commissies. De VNG zocht kandidaten voor 
215 vacatures. Ook als in een gemeente nog geen college was gevormd, kon men zich onder voorbehoud kandidaat stellen. 
Intrekking van de kandidatuur is mogelijk tot uiterlijk 4 juli a.s. Kandidaten konden er ook voor kiezen hun kandidatuur bij de 
betreffende provinciale afdeling bekend te stellen zoals bij de VZHG. Een aantal kandidaten heeft hiervan gebruik gemaakt.  
Naast de provinciale afdelingen worden ook andere gremia gevraagd om aanbevelingen te doen voor kandidaten uit hun 
specifieke achterban, waaronder zowel de netwerken G4, G40, Platform Middelgrote Gemeenten (PMG) en P10, als de 
verenigingen van doelgroepen NGB, Wethoudersvereniging, VGS, VvG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 
Op 6 juni ontving de VZHG de totaallijst met kandidaten uit Zuid-Holland die zich bij de VNG hebben aangemeld. De VZHG dient 
vóór 20 juni de ondersteuning van Zuid-Hollandse kandidaten bij de VNG kenbaar te maken. De adviescommissie Governance 
stelt op 5 juli a.s. een enkelvoudige voordracht vast op basis van o.a. adviezen van de provinciale afdelingen en andere 
netwerken. Het VNG-bestuur benoemt op 11 juli de kandidaten tot waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges. In 
de Buitengewone Algemene Ledenvergadering dit najaar stemmen de leden over de voorgedragen kandidaten en eventuele 
tegenkandidaten.  Klik hier voor meer informatie.  
 

INTER BESTUURLIJK PROGRAMMA (IBP)  

In een VNG Ledenbrief worden de leden geïnformeerd over ontwikkelingen rond het Interbestuurlijk Programma (IBP). Centraal 
staan de afspraken in de Programmastart IBP, de toezeggingen van het kabinet op belangrijke knelpunten in het sociaal domein 
en het financieel perspectief in de komende raadsperiode. In de afgelopen periode was de inzet van de VNG richting het nieuwe 
kabinet gericht op drie doelen: gelijkwaardige samenwerking, meegroeien van het gemeentefonds met de rijksuitgaven (‘samen 
trap op, trap af’) waarbij de voeding van het gemeentefonds is gebaseerd op het ‘brede begrotingskader’ en het oplossen van 

hardnekkige financiële problemen in het sociaal domein. Lees meer: Ledenbrief IBP. Er wordt sinds kort ook een speciale 
Nieuwsbrief rond IBP uitgegeven  over de laatste ontwikkelingen. Lees meer: Nieuwsbrief Interbestuurlijk Programma. en  

Aanmelden nieuwsbrief.  
 

VNG JAARCONGRES 26 EN 27 JUNI 2018 IN MAASTRICHT  

Het VNG Jaarcongres vindt plaats in Maastricht op dinsdag 26 en woensdag 27 juni a.s. De plenaire 
programma's vinden plaats in het MECC te Maastricht. Het thema is dit jaar 'Over grenzen': 
problemen van deze tijd houden zich niet aan grenzen, niet aan gemeente- of landsgrenzen en 
niet aan grenzen tussen vakgebieden en dossiers. Dat vraagt om bestuurders die over grenzen 
heen durven stappen. De middag voorafgaand aan het congres, dus op maandag 25 juni, biedt de 
VNG Academie speciale teambuildingsessies voor nieuwe colleges.  De Agenda en stukken voor de 
ALV zijn inmiddels beschikbaar klik hier.    

 

NIEUWS VNG COMMISSIES  

 

VNG COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEID 

https://vng.nl/vacatures-bestuur-en-commissies-vng
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/interbestuurlijke-samenwerking-en-financiele-ruimte-in-de-nieuwe-raadsperiode
https://mailchi.mp/6e58292d3904/nieuwsbrief-interbestuurlijk-programma-17-mei-2018
https://vng.us5.list-manage.com/subscribe?u=1cab247ff6b2157eacb121e66&id=47c50e5f02
https://vng.nl/agenda-alv-2018
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Deze commissie vergaderde op 24 mei met o.a. de volgende bespreekpunten: Veiligheid: Integriteit lokale bestuurders (‘rapport 
Brunssum’ en brief minister van BZK), Veiligheid: gegevensdeling in zorg- en veiligheidsdomein: Model, Evaluaties Lokale 
Democratie in Beweging en Democratic Challenge, Rapport “Voor de Publieke Zaak” – Nederlandse School voor het Openbaar 
Bestuur.   
 

VNG COMMISSIE FINANCIEN 

Deze commissie vergaderde op 24 mei met o.a. de volgende bespreekpunten:  de ontwikkelingen van het IBP, normvergoeding 
onderwijshuisvesting, BUIG en middelen voor volwasseneducatie . Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID 

Deze commissie vergaderde op 24 mei met o.a. op de agenda: het Jaarplan GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) voor 
2019, het position paper Digitale Dienstverlening, de Brede Agenda Digitale Overheid (BADO) en het Interbestuurlijk Programma 
(IBP). Hangende de instemming van de ALV op 27 juni krijgt de commissie binnenkort mogelijk een nieuwe naam: commissie 
Informatiesamenleving. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG SUBCOMMISSIE JEUGD  

Op 17 mei  vergaderde de subcommissie Jeugd.  Bespreekpunten waren o.a. het woonplaatsbeginsel, de modelsubsidieregeling 
en Zorg voor Jeugd en het Transformatiefonds. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT 

Deze commissie vergaderde op 24 mei met o.a. de volgende bespreekpunten: ONDERWIJS: IBP-Subthema 
taal/Laaggeletterdheid, Wet educatie en beroepsonderwijs/WEB, onderdeel volwasseneneducatie, CULTUUR: 
Arbeidsmarktagenda en herziening Governance Code Cultuur, SPORT: Sportakkoord t.b.v. ondertekening 29 juni 2018, JOCS: 
Actualisering Bestuurlijke afspraken Brede regeling combinatiefuncties t.b.v. ondertekening 29 juni 2018. De commissie wil per 
2019 tijdelijk een decentralisatie-uitkering volwasseneneducatie voor centrumgemeenten in arbeidsmarktregio’s en daarna het 
liefst een bredere taalregeling voor alle gemeenten. Klik hier voor meer informatie.  
  

VNG COMMISSIE RUIMTE EN WONEN 

Deze commissie vergaderde op 24 mei met o.a. de volgende bespreekpunten: Voortgang Wet kwaliteitsborging bouw, Stand van 
zaken interbestuurlijk programma, VNG-inbreng voor AO Huuraangelegenheden, Commissiezaken en bestuurlijke overleggen tot 
de start van de nieuwe commissie en de Nationale woonagenda.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR  

 

ROADSHOW “ZUID-HOLLAND ONTMOET” 

De provincie Zuid-Holland organiseert een aantal (6) ontmoetingen met raadsleden per regio 
onder de titel  ‘Zuid-Holland Ontmoet’. De provincie ziet dit als een unieke gelegenheid om 
elkaar beter te leren kennen.  Tijdens de ontmoeting staan de inhoudelijke regionale opgaven 
centraal en is er gelegenheid om die maatschappelijke opgaven en thema’s te bespreken. In 
gemeenten in Zuid-Holland waar in november a.s. verkiezingen zullen plaatsvinden  worden de 
bijeenkomsten in een later stadium georganiseerd. Klik hier voor meer informatie.  
 

SELECTIE NIEUWS UIT DE REGIO’S  

 

HOLLAND RIJNLAND - MAGAZINE  REGIONAAL ORGANISEREN 

Samen met gemeenten de duurzame kwaliteit van wonen, werken, ondernemen, leren én leven verbeteren. Deze thema’s 
komen aan de orde in een speciaal Magazine met de titel “Regionaal organiseren” waarin diverse bestuurders uit Holland 
Rijnland aan het woord komen. Klik hier voor meer informatie.   
 

SOHW –  ECONOMISCHE VITALITEIT  

Een aan gedeputeerde Vermeulen aangeboden rapportage van mobiliteitsonderzoeken in de Hoeksche Waard vormt de basis 
voor het door de regio en provincie gezamenlijk te bepalen maatregelenpakket van infrastructurele- en mobiliteitsmaatregelen 
om de Hoeksche Waard economisch vitaal te houden. Zowel de interne bereikbaarheid op het eiland als de externe 
bereikbaarheid komen naar verwachting de komende jaren verder onder druk te staan. Dit project is onderdeel van het 
Gebiedsprogramma Hoeksche Waard waarin de regio samenwerkt met de provincie Zuid-Holland. Klik hier voor meer 
informatie. 

https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinanci%C3%ABn/nieuws/korte-terugblik-op-vng-commissie-financien-van-24-mei-2018
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/nieuws/terugblik-cie-dienstverlening-en-informatiebeleid-mei
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/nieuws/terugblik-vergadering-vng-subcommissie-jeugd-mei-2018
https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport%20/nieuws/terugblik-vng-commissie-onderwijs-cultuur-en-sport-mei-2018
https://pzhevents.nl/zuid-hollandontmoet/
https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2018/05/magazine-hollandrijnland.pdf
http://www.sohw.org/sohw/nieuws_3892/item/bereikbaarheid-randvoorwaarde-voor-economische-vitaliteit-hoeksche-waard_19300.html
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OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN  

 

COLLEGEVORMING NA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN  

Op de website van de VNG staat een “Overzichtskaart gemeenteraadsverkiezingen”, waarin wordt 
bijgehouden welke colleges zijn gevormd na de raadsverkiezingen van maart 2018. De kleuren geven aan of 
een college is gevormd of geïnstalleerd. Op 31 mei waren landelijk in twee derde van de gemeenten colleges 
geïnstalleerd of ten minste gevormd. Ook is een overzicht beschikbaar van gemeenten waar pas in november 
2018 gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden. De VNG heeft aangekondigd  bezig te zijn met de 
analyse van de Collegeakkoorden 2018-2021. De resultaten worden in september verwacht. Klik hier voor 
meer informatie.  

 

JAAROVERZICHT 2017 STEUNPUNT INTEGRITEITSONDERZOEK POLITIEKE  AMBTSDRAGERS 

Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers adviseert burgemeesters, commissarissen van de Koning, 
voorzitters van waterschappen over de aanpak van (mogelijke) integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers in hun 
bestuursorgaan. Dit advies richt zich vooral op de manier waarop een persoonsgericht integriteitsonderzoek moet verlopen, 
maar gaat ook over preventie en integriteitsbevordering. Onlangs verscheen het Jaaroverzicht 2017: het Steunpunt gaf 70 maal 
advies over de aanpak van vermoede integriteitsschendingen. De meeste adviesaanvragen hadden opnieuw betrekking op 
belangenverstrengeling. Lees meer: Jaaroverzicht 2017 Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers .  
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBLEID 

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt 
dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet 
meer. De AVG zorgt onder meer voor: versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer 
verantwoordelijkheden voor organisaties, en dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese 
privacytoezichthouders. André Huykman, gemeentesecretaris van Leidschendam-Voorburg, vertelt aan 
IBestuur hoe zijn gemeente het heeft aangepakt: Klik hier voor het interview. Klik hier voor meer 
informatie.   

 

ONTSLUITING VAN OVERHEIDSINFORMATIE 

Het Kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP) en het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) 
heeft in opdracht van het ministerie van BZK het onderzoek uitgevoerd naar ontsluiting van overheidsinformatie. Een van de 
aanbevelingen is het ontwikkelen van een actieplan voor de overheden om ‘high value’ informatiecategorieën met voorrang 
actief openbaar te maken. De onderzoekers komen met zeven aanbevelingen om de actieve openbaarheid en toegankelijkheid 
te verbeteren: klik hier voor meer informatie.  
 

GEMEENTEFINANCIEN 

 

MEICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 

Het ministerie van BZK publiceerde op 1 juni de Meicirculaire Gemeentefonds 2018. Met de circulaire informeert het ministerie 
gemeenten op basis van de voorjaarsbesluitvorming over de gemeentefondsuitkeringen. De belangrijkste punten van de 
meicirculaire betreffen de onderwerpen: het accres, het BTW-compensatiefonds, de integratie-uitkeringen sociaal domein, de 
raming BUIG, de EMU-tekortruimte, de macronorm OZB en de accountantsverklaring. Lees meer: Hoofdpunten meicirculaire 
2018. en Meicirculaire gemeentefonds 2018.  

 

GEZONDHEID EN WELZIJN 

 

VNG REACTIE OP RAPPORT “ZORGEN VOOR BURGERS”  

Medio mei heeft de VNG gereageerd op het  verschenen rapport 'Zorgen voor burgers' van de Nationale ombudsman. Op het 
punt van 'het gesprek' in de Wmo is de VNG het eens met de ombudsman, dat er hier verder ontwikkeld en geschoold moet 
worden. Professionals moeten zich gesteund weten door hun bestuurder. De VNG is het niet mee eens dat gemeenten cliënten 
de Wlz in zouden ‘pushen’. Gemeenten ondersteunen mensen zo lang mogelijk thuis en werken mee om zorgval te voorkomen. 

https://vng.nl/gemeenteraadsverkiezingen
https://www.caop.nl/fileadmin/bestanden/documenten/nieuws-agenda/2018/Steunpunt_Jaaroverzicht_2018.pdf
https://ibestuur.nl/podium/privacy-is-gewoon-hygiene
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_in_een_notendop.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/archieven/nieuws/aanbevelingen-voor-actieve-openbaarheid-overheidsinformatie
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180608_ledenbrief_hoofdpunten-meicirculaire-2018.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180608_ledenbrief_hoofdpunten-meicirculaire-2018.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2018/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2018
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Maar als ondersteuning vanuit de Wmo (vaak in combinatie Zvw-zorg) niet meer toereikend is, moet wel passende Wlz-zorg 

worden geleverd. Lees meer: Rapport Nationale ombudsman Zorgen voor burgers: reactie VNG.  
 

RAPPORTAGE 'ZICHT OP WMO' 

In 2017 hebben VWS en VNG overleg gehad over de uitvoering van de motie Rutte, waarin werd 
verzocht de verschuiving van zorg en ondersteuning tussen de drie domeinen Wmo, Zvw en Wlz, per 
gemeente in kaart te brengen. De VNG heeft KPMG opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen. 
KPMG heeft onderzoek gedaan bij drie gemeenten, w.o de Zuid-Hollandse gemeente  Alphen aan den 
Rijn. De VNG en VWS gaan in overleg over de uitvoering van de aanbevelingen die KPMG doet. Daarbij 
wordt gedacht aan pilots in gemeenten, met een diepte-analyse waarbij daadwerkelijke verschuivingen 

tussen de drie wetten geanalyseerd zullen worden. Het is de bedoeling bij de pilots, naast gemeenten, ook CIZ en de 
zorgverzekeraars en zorgkantoren te betrekken. Lees meer: Rapportage 'Zicht op Wmo'.   
 

HOOFDLIJNENAKKOORD WIJKVERPLEGING 

Begin juni werd het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging ondertekend, met de VNG namens de gemeenten als één van de 
ondertekenende partijen. Leidend bij de zorgakkoorden is het rapport van de Taskforce Zorg “De juiste zorg op de juiste plek”. 
Lees meer: Rapport: De juist zorg op de juiste plek: wie durft? In lijn met de Taskforce zijn gemeenten er voorstander van meer 
te doen aan preventie en niet onnodig te medicaliseren: 'meer thuis, minder ziekenhuis'. Lees meer: Hoofdlijnenakkoord 
Wijkverpleging.  

 

JEUGD 

 

JEUGDHULP AAN KINDEREN IN COA-LOCATIES PER 1 JANUARI 2019 NAAR GEMEENTEN 

Per 1 januari 2019 gaat de jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties van het COA over naar gemeenten. Gemeenten zijn vanuit de 
Jeugdwet verantwoordelijk voor jeugdhulp aan alle minderjarige inwoners. In overleg tussen de Rijksoverheid (Justitie en 
Veiligheid), COA en VNG is begin dit jaar afgesproken dat de organisatie en de inkoop van de jeugdhulp voor asielzoekers per 1 
januari 2019 van het COA wordt overgedragen aan gemeenten. De VNG-subcommissie Jeugd is onlangs akkoord gegaan met het 
voorstel om de financiële middelen bestemd voor jeugdhulp aan asielzoekerskinderen, van het COA naar gemeenten, over te 
hevelen via een decentralisatie uitkering. Een randvoorwaarde is dat het jaar waar de uitkering over gaat, en het moment 
waarop de aantallen kinderen in een COA-locatie worden gepeild, zo dicht mogelijk bij elkaar moeten liggen. Klik hier voor meer 
informatie.  
 

EINDRAPPORT LENFERINK OVER KINDEREN IN OPVANG 

Burgemeester Lenferink (Leiden) heeft op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Rijn en de VNG onderzoek gedaan naar de 
positie van kinderen in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang. Jaarlijks verblijven hier enkele duizenden kinderen.   
Lenferink constateert dat er zowel in de vrouwenopvang als in de maatschappelijke opvang steeds meer aandacht is voor de 
individuele vragen van kinderen. Veel instellingen gebruiken hiervoor de methodiek 'Veerkracht'. Lenferink doet ook een aantal 
aanbevelingen aan gemeenten. Lees meer: Eindrapportage Lenferink.  
 

UITVOERINGSPROGRAMMA ‘SCHEIDEN ZONDER SCHADE’ 

Minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister De Jonge (VWS) starten met de VNG als partner het programma “Scheiden 
zonder Schade”. Doel van het programma is te voorkomen dat kinderen schade oplopen door scheiding van hun ouders. Het 
programma wordt de komende periode verder uitgewerkt. De departementen en de VNG werken hiervoor nauw samen. Het 
zogenaamde scheidingsloket wordt de komende jaren ontwikkelend en uitgetest. Lees meer: Brief aan Tweede Kamer .  
 

KOSTPRIJSONDERZOEK JEUGDBESCHERMING EN RECLASSERING 

Op 14 mei hebben VNG en Jeugdzorg Nederland het rapport “Kostprijsonderzoek Gecertificeerde 
Instellingen” opgesteld door Berenschot in ontvangst genomen. Hierin zijn de kostprijzen van de 
verschillende diensten en producten van de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) in beeld gebracht. VNG en 
Jeugdzorg Nederland adviseren gemeenten en GI’s om tijdig, en ruim voor het inkooptraject van start 
gaat, met elkaar in gesprek te gaan over wat regionaal gezien, een eerlijk tarief is voor de uitvoering van 

de wettelijke jeugdbeschermingstaken en jeugdreclasseringstaken. Dit rapport en het individuele rapport van de GI vormen 
daarvoor een goede onderlegger. Lees meer: Eindrapport Kostprijsonderzoek Gecertificeerde Instellingen.  
 

 

 
 

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/20180514-vng-reactie_op_rapport_nationale_ombudsman.pdf
https://vng.nl/files/vng/20180219_rapportage_zicht_op_wmo_-_definitief.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/18008_vws_rapport_zodjp_web.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/20180606_hoofdlijnenakkoord_wijkverpleging_2019_-2022_def.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/20180606_hoofdlijnenakkoord_wijkverpleging_2019_-2022_def.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/jeugdhulp-aan-kinderen-in-coa-locaties-naar-gemeenten
https://vng.nl/files/vng/eindrapportage-lenferink_kinderen_in_de_opvang.pdf
https://vng.nl/files/vng/tkuitvoeringprogrammascheidenzonderschade_2.pdf
https://vng.nl/files/vng/eindrapport_kostprijsonderzoek_gecertificeerde_instellingen_14mei2018_0.pdf


 

 

7 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 

 

VOORTGANG SAMENWERKEN AAN WATER 2018 

Hoe staat het met de regionale samenwerking in de waterketen? Wat is de voortgang en welke resultaten zijn er bereikt over de 
beperking van de kostenstijging, het vergroten van de kwaliteit (professionaliteit) en het verminderen van de kwetsbaarheid in 
de waterketen? Hierover gaat de jaarlijkse VNG ledenbrief 'Samenwerking in de waterketen'. Lees meer: Voortgang 
Samenwerken aan Water.  

 

RUIMTE EN WONEN 

 

NATIONALE WOONAGENDA 

Op 23 mei jl. is de Nationale woonagenda gepresenteerd. De VNG was daar geen medeondertekenaar van.  Gelet op de 
wisselingen van colleges in de gemeenten heeft de VNG gemeend om niet nu al in te stemmen met deze Woonagenda, maar de 
VNG herkent wel een aantal genoemde thema’s. Voor de VNG zijn de volgende thema’s van belang: bouwen binnen de stad of 
aan de ‘randen van de stad’, de financiering van onrendabele binnenstedelijke herstructurering,  de financiële positie van de 
corporaties in relatie tot de heffingen die de corporaties raken en het dossier middenhuur. Daarnaast heeft de VNG een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid geformuleerd in het Interbestuurlijk Programma. Klik hier voor meer informatie.  
 

OMGEVINGSWET EN FINANCIEN  

Het ministerie van BZK heeft  90 miljoen beschikbaar gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het digitaal 
stelsel. Hiermee geeft het ministerie aan dat ze de afspraken, zoals opgenomen in het bestuursakkoord, en haar 
investeringsverplichting (150 miljoen) wil nakomen. De planning loopt op schema en is gericht op de inwerkingtreding en 
implementatie per 1 januari 2021. De opgave voor gemeenten bestaat uit: het voorbereiden van het werken met de 
instrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma’s en vergunning) en de strategische keuzes daarbij. Daarnaast is 
zaakgericht werken als basis voor het kunnen werken met het DSO één van de speerpunten. Klik hier voor meer informatie.  

 
 
 
 
 
 
 

https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/u201800375_7055.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/u201800375_7055.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/woonbeleid/nieuws/gemeenten-willen-problemen-woningmarkt-aanpakken
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/vng-blij-met-financiele-zekerheid-omgevingswet

