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NIEUWS VZHG
SPECIALE ZOMEREDITIE JOURNAAL
Net als vorige jaren wordt in de Zomereditie van het VZHG Journaal een selectie gegeven van relevante onderwerpen kort voor,
tijdens en na het zomerreces. Hiermee hoopt de VZHG u weer snel te informeren over een aantal actuele zaken. Er wordt ook
aandacht besteed aan komende bijeenkomsten en congressen.
WIJZIGINGEN IN VZHG BESTUUR
In het bestuur van de VZHG zal de gemeente Den Haag worden vertegenwoordigd door wethouder Saskia Bruines als opvolgster
van Rabin Baldewsingh. Saskia Bruines (D66) is wethouder onderwijs, kenniseconomie, Internationaal en 3e loco burgemeester.
Zij is onlangs ook benoemd als waarnemend lid van de VNG commissie Informatiesamenleving. Wij heten Saskia Bruines van
harte welkom als lid van het bestuur. Per 1 september heeft de VZHG een nieuwe voorzitter: Klaas Tigelaar (burgemeester van
Leidschendam-Voorburg) als opvolger van Mirjam Salet. De vacature vice-voorzitter/penningmeester wordt tot eind van het
jaar waargenomen door Jan Luteijn (burgemeester van Cromstrijen).
BIJDRAGE NIEUWE VOORZITTER VZ HG KLAAS TIGELAAR
Hopelijk heeft u allen kunnen genieten van het zomerreces en heeft u voldoende rust en
ontspanning gehad om met energie de taken en verantwoordelijkheden in het nieuwe politieke
seizoen op te pakken. De start van het politieke jaar kent ook de nodige veranderingen voor het
bestuur van de VZHG. Naast de diverse vacatures die nog ingevuld moeten worden vanwege de
wisselingen ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen, nemen wij op 1 september ook
afscheid van onze voorzitter Mirjam Salet. Op die datum legt zij ook haar ambt als burgemeester
van de gemeente Nissewaard neer. Mirjam Salet is al sinds 2010 betrokken bij de VZHG, eerst als
bestuurslid, vicevoorzitter en sinds 2016 als
voorzitter. Zij heeft zich altijd ingezet om de
VZHG een vereniging en platform te laten zijn
van alle gemeenten in Zuid Holland. Zuid Holland
is een dynamische provincie met belangen van
grote steden en landelijk gebied en een groot aantal regio’s. Zij was altijd op
zoek naar de thema’s en belangen die gemeenten bindt, met respect voor
ieders eigen opgaven, waarbij de samenwerking werd gezocht. Zij zorgde er
ook voor dat het geluid van de Zuid Hollandse gemeenten binnen de VNG en
de provincie werd gehoord. Zij streefde naar kennisontwikkeling en
kennisdeling op de relevante onderwerpen die gemeenten in Zuid Holland op hun agenda hadden staan. Daarnaast zorgde zij er
voor dat de VZHG als platform en gesprekspartner een goede rol vervulde in de samenwerking tussen provincie en gemeenten.
Woorden van dank en waardering voor de inzet van Mirjam Salet voor de VZHG en daarmee de gemeenten in Zuid Holland!
Ik mag nu het stokje van haar overnemen. De lijn die we als bestuur hebben ingezet, zal ik voortzetten. Met elkaar zullen we ons
inzetten om voor alle gemeenten in Zuid Holland een platform en vereniging te zijn waarin belangen, kennis en onderling
contact samenkomen. Zowel voor gemeenteraden als colleges, voor gemeentesecretarissen als griffiers. De VZHG maakt zich
sterk voor het leggen van verbinding tussen gemeenten, VNG en provincie, maar ook met verschillende belangenverenigingen
1

zoals de wethoudersvereniging en de vereniging voor raadsleden. Door krachten te bundelen of samenwerking te faciliteren zijn
we met elkaar in staat onze gemeenten in Zuid Holland goed te besturen. Zoals u altijd kunt lezen in de VZHG Journaals zijn er
vele ontwikkelingen in het gemeentelijk domein. Daarover hopen we u zo goed mogelijk te informeren. Maar wij hebben u ook
nodig. Laat ons weten wat u van belang vindt om te bespreken, kennis over te delen of bijvoorbeeld bij gemeenten en provincie
in gezamenlijkheid aan de orde te stellen. Ik zet mij hier graag voor in als uw nieuwe voorzitter en zie uit naar een inspirerende
en goede samenwerking. Klaas Tigelaar.
VACATURE RAADSLID EN GRIFFIER IN BESTUUR VZHG
In het bestuur van de VZHG zijn vacatures ontstaan voor een raadslid en een griffier. Deze vacatures zijn extern bekend gesteld.
Hierop hebben een aantal kandidaten gereageerd. In de DB-vergadering van 29 augustus heeft het bestuur een enkelvoudige
voordracht gemaakt, die ter besluitvorming zal worden voorgelegd in de AB vergadering van 6 september a.s. Vervolgens zullen
de kandidaten worden geïnformeerd.
VOORAANKONDIGING BIJEENKOMST ZUID-HOLLAND IN KADER VNG MEERJARENVISIE
Op 21 februari 2019 organiseren de VNG en de VZHG een gezamenlijke bijeenkomst in het kader van
de VNG Meerjarenvisie 2020-2024. De bijeenkomst is onderdeel van een reeks discussiebijeenkomsten
die door het hele land door de VNG worden georganiseerd, in samenwerking met haar provinciale
afdelingen. Met de uitkomsten van deze gesprekken wil de VNG een visie opstellen die de leden
verbindt, de agenda voor de komende jaren bepaalt en richting geeft aan het werk van de VNG.
Gemeenten in Zuid-Holland worden t.z.t uitgenodigd een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de
discussie over de rol en positie van gemeenten richting 2024. De bijeenkomst is bestemd voor
burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en griffiers en zal worden geleid door Peter van
der Geer van Debat.Nl. Gegevens over het definitieve programma volgen later. Als aftrap voor de discussie over de
Meerjarenvisie werd op het afgelopen VNG congres in juni een startpublicatie gepresenteerd met als titel ‘Om over na te
denken’. De publicatie bevat korte bijdrages van verschillende Planbureaus en Adviesraden over een aantal actuele thema’s.
Klik hier voor meer informatie.

NIEUWS VNG
4E VNG DENKTANK: REGIONALE SAMENWERKING
Tijdens het VNG Jaarcongres in juni jl. presenteerde de 4e Denktank (voorzitter Milo Schoenmaker) haar bevindingen. Deze
denktank richtte zich op het thema ‘regionale samenwerking' met een focus op de veranderingen in de arbeidsmarkt. Naast een
wetenschappelijke publicatie presenteerde de 4e Denktank een concreet praktijkproduct in de vorm van een handreiking. De
bevindingen zijn gebundeld in twee publicaties met dezelfde titel: 'Werkende Samenwerking'. Lees meer:
Onderzoek: handelingsopties voor het versterken van regionale economie en arbeidsmarkt. En: Handreiking: op een andere
wijze kijken, denken en handelen bij grensoverschrijdende vraagstukken. Klik hier voor meer informatie.
INTERBESTUURLIJK PROGRAMMA (IBP)
Tijdens de ALV van de VNG in juni jl. werd het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) bekrachtigd. De leden hebben daarbij wel hun
zorgen geuit over de tekorten in het sociaal domein, en de effecten daarvan op de totale gemeentefinanciën. Deze zorgen
werden verwoord in verschillende (aangenomen) moties. Op het VNG Jaarcongres heeft minister Ollongren aangegeven open te
staan voor verdere gesprekken over de financiële problematiek en het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
over de BUIG (het budget bestemd voor bijstandsuitkeringen). Lees meer: Algemene Ledenvergadering van de VNG. en Door de
ALV op 27 juni 2018 aangenomen moties. Lees ook: ROB-rapport.
VNG REACTIE OP INBUR GERING NIEUWKOMERS NAAR GEMEENTEN
In de Contourenbrief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer staat dat de regie op inburgering naar gemeenten
gaat. Al eerder pleitten gemeenten samen met vluchtelingenorganisaties en taalaanbieders voor meer regie op de inburgering.
De VNG steunt de inhoudelijke lijn van het voorstel, maar de randvoorwaarden voor gemeenten om hun nieuwe taak uit te
voeren, moeten op orde zijn. Klik hier voor meer informatie.
VNG BESTUURLIJKE WERKGROEP CANNABIS
De bestuurlijke werkgroep cannabis van de VNG ( voorzitter burgemeester Theo Weterings) heeft begin juli een uitgebreide
reactie verzonden naar het ministerie van VenJ op het advies van de commissie-Knottnerus over de invulling van het voorstel
experiment gesloten coffeeshopketen. Lees meer: VNG-reactie op het advies van de commissie Knottnerus over de invulling van
het voorstel experiment gesloten coffeeshopketen.
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BENOEMINGEN LEDEN VNG BESTUUR, COMMISSIES EN COLLEGES
Op 5 juli jl. vergaderde de VNG Adviescommissie Governance over de kandidaten voor de 215 vacatures in het VNG bestuur, de
negen vaste beleidscommissies en de twee colleges. De adviescommissie selecteerde per vacature één kandidaat. Op 11 juli
wees het VNG-bestuur de kandidaten aan op deze enkelvoudige voordracht van de adviescommissie als waarnemende leden
van bestuur, commissies en colleges. In de Buitengewone ALV van de VNG op 30 november a.s. zullen deze kandidaten en
eventuele tegenkandidaten aan de leden worden voorgelegd. Klik hier voor meer informatie. Lees meer: Bekendmaking
waarnemers bestuur en commissies. en Overzicht van de nieuwe samenstelling van bestuur en commissies.
Het bestuur van de VZHG wenst de Zuid-Hollandse bestuurders die als waarnemend lid zijn benoemd geluk met hun benoeming
en wenst hun veel succes!
Overzicht Zuid-Hollandse leden die als waarnemend lid zijn benoemd:
VNG bestuur

Commissie bestuur en veiligheid

Commissie financiën

Commissie informatiesamenleving

Commissie zorg, jeugd en onderwijs
Commissie participatie, schuldhulpverlening
en integratie

Commissie raadsleden en griffiers
Commissie ruimte, wonen en mobiliteit

Commissie economie, klimaat, energie en
milieu
Commissie Europa en internationaal

College van arbeidszaken

College van dienstverlening

Sven de Langen, wethouder Rotterdam (cvz)
Peter Heijkoop, wethouder Dordrecht (cvz)
Boudewijn Revis, wethouder Den Haag (cvz)
Roel Cazemier, burgemeester Krimpenerwaard (cvz)
Henri Lenferink, burgemeester Leiden (cvz)
Anne de Baat, secretaris Capelle a.d.IJssel
Liesbeth Spies, burgemeester Alphen a.d. Rijn
Milo Schoenmaker, burgemeester Gouda
Pieter Sleeking, wethouder Dordrecht
Tanya Hoogwerf, raadslid Rotterdam
Peter Verheij, wethouder Alblasserdam
Adriaan Visser, wethouder Rotterdam
Jan de Laat, raadslid Gouda
Dirk Heijkoop, burgemeester Hardinxveld-Giessendam
Saskia Bruines, wethouder Den Haag
Robert van Dijk, griffier Teylingen
Sven de Langen, wethouder Rotterdam (voorzitter)
Mariel Middendorp, secretaris Rijswijk
Peter Heijkoop, wethouder Dordrecht (voorzitter)
Bert van Alphen, wethouder Den Haag
Maarten Struijvenberg, raadslid Rotterdam
Margreet van Driel, wethouder Zoetermeer
Marianne Verhoev, griffier Krimpen aan den IJssel
Boudewijn Revis, wethouder Den Haag (voorzitter)
Hilde Niezen, wethouder Gouda
Jan Pieter Blonk, raadslid Lansingerland
Barbara Kathmann, wethouder Rotterdam
Peter Derk Wekx, secretaris Alphen a.d. Rijn
Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam
Marloes Borsboom, wethouder Rijswijk
Annemiek Jetten, burgemeester Vlaardingen
Cor Lamers, burgemeester Schiedam
Roel Cazemier, burgemeester Krimpenerwaard (voorzitter)
Rachid Guernaoui, wethouder Den Haag
Adriaan Visser, wethouder Rotterdam
Henri Lenferink, burgemeester Leiden (voorzitter)

De VNG zoekt nog kandidaten voor negen vacatures in het College voor Arbeidszaken (CvA) en één vacature in de commissie
Europa & Internationaal (E&I). Kandidaatstellen is mogelijk tot uiterlijk dinsdag 11 september 2018,12.00 uur. Klik hier voor
meer informatie.

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN
WETSVOORSTEL VERRUIMING BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD
Ook niet-raadsleden mogen voortaan voorzitter van een raadscommissie worden. Dit stond in de Nota van Wijziging die werd
meegenomen in de behandeling van het wetsvoorstel tot verruiming van de bevoegdheid van de raad tot ontheffing van het
woonplaatsvereiste van de wethouder. Op 3 juli jl. stemde de Tweede Kamer in met dit wetsvoorstel. Dit moet de werkdruk van
raadsleden verlichten en geeft gemeenten meer ruimte voor lokaal maatwerk. Klik hier voor meer informatie. Wat betreft het
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woonplaatsvereiste van de wethouder krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om wethouders voor onbepaalde tijd ontheffing
te verlenen. Op deze manier wordt de beslissing over de ontheffing van het woonplaatsvereiste van de wethouder een zaak van
de gemeente, hetgeen meer recht doet aan de lokale autonomie. Het voorstel geeft de gemeenteraad nu de ruimte om hierover
een besluit te nemen dat geldt voor de gehele zittingsperiode van het college. De VNG steunt het wetsvoorstel om soepeler om
te gaan met de woonplaats van wethouders. Klik hier voor meer informatie.
LEERPLATFORM VOOR RAADSLEDEN
Het leerplatform voor raadsleden is ontwikkeld door de VNG Academie in opdracht
van het MinvBZK en de VNG in samenwerking met de Vereniging voor Raadsleden en
de Vereniging van Griffiers. Op het leerplatform voor raadsleden zijn zeven e-learning
modules te vinden die dienen als ondersteuning voor (nieuwe) raadsleden. Het
betreft: financiën, omgevingswet, burger-en overheidsparticipatie, regionale
samenwerking, rollen en instrumenten, sociaal domein en veiligheid. Klik hier voor meer informatie.

PROVINCIAAL BESTUUR
VERKENNING GEZONDE L EEFOMGEVING ZUID-HOLLAND
In het kader van de provinciale toekomst agenda naar gezondheid en verstedelijking is op 3 juli
jl. het onderzoek “Gezond Zuid-Holland 2040” afgerond. In dit onderzoek zijn de belangrijkste
trends en ontwikkelingen verzameld die van invloed zijn op de gezondheid en verstedelijking van
Zuid-Holland. De aanleiding voor de provincie Zuid-Holland om een dergelijk onderzoek op te
starten was vierledig. Ten eerste ziet de provincie het onderwerp ‘gezonde leefomgeving’
als een belangrijke maatschappelijke opgave. Ten tweede wordt gezondheid met de
Omgevingswet een wettelijke opgave voor de provincie (het zal minimaal in de omgevingsvisie aan bod moeten komen). Ten
derde is er op het onderwerp gezondheid grote betrokkenheid van andere partijen, waar de provincie mee in contact staat,
zoals gemeenten, het Rijk, Omgevingsdiensten en GGD-en. Ten slotte wil de provincie graag verkennen of en hoe zij van
meerwaarde kan zijn op het dossier gezonde leefomgeving. Lees meer: Eindrapport.
UPDATE SLIMMER EN STE RKER BESTUUR ZUID-HOLLAND N.A.V. GEMEE NTERAADSVERKIEZINGEN
Op 27 augustus jl. is aan Provinciale Staten van Zuid-Holland een update aangeboden van de
notitie “Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland” n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen. Op 12
september a.s. wordt deze update besproken in de Statencommissie Bestuur en Middelen. Dit
document bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de coalitievorming en de plaats die
de provincie inneemt in de akkoorden en welke hoofdlijnen de provincie ziet t.a.v. de eigen
ambities. Het tweede deel geeft een korte beschrijving per regio. Hierin zijn bestuurlijke ontwikkelingen per regio beschreven,
waarmee het een update vormt van de tweede tussenrapportage “Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland”. Lees meer: Brief
van Gedeputeerde Baljeu over Update Slimmer en Sterker Bestuur nav de gemeenteraadsverkiezingen 2018 .
DERDE BESTUURLIJKE CONFERENTIE VERSTEDELIJKING OP 4 OKTOBER
Op 4 oktober a.s. vindt van 12:00 - 18:00 uur de 3e bestuurlijke conferentie over verstedelijking plaats, locatie Delft, Lijm
Cultuur. Tijdens deze bijeenkomst sluit de provincie met publieke en private partijen een overeenkomst over klimaat-adaptief
bouwen. De eerste conferentie in 2016 stond in het teken van de urgentie van woningbouw, in 2017 werden de locaties
verkend, nu is het tijd om te realiseren: aanpak van bestaande voorraad, verbetering van bedrijventerreinen, terugdringen van
leegstand van kantoren en winkels en de bouw van nieuwe woningen op goed bereikbare locaties, op een duurzame manier in
een klimaat-adaptieve leefomgeving. Bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincie delen daarbij de
gemeenschappelijke zorg dat verstedelijking en verdichting niet mag leiden tot een grotere kwetsbaarheid voor wateroverlast,
hittestress of bodemdaling op die plekken. Vanuit deze zorg werkt de provincie in samenwerking met publieke en private
partijen (opdrachtgevers, financiële partijen, bouwers, ontwerpers, stedenbouwkundigen, natuurorganisaties) aan een
overeenkomst. Deze overeenkomst heeft de ambitie om in deze binnenstedelijke bouwlocaties en in nieuwbouw klimaat
adaptieve maatregelen toe te passen en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving ook voor de lange termijn te verbeteren.
Geïnteresseerde gemeentes die hier meer over willen weten of deelgenoot willen zijn in deze afspraken, kunnen contact
opnemen met Sander van der Wal (sander@bloc.nl ).

SELECTIE NIEUWS UIT DE REGIO’S
DRECHTSTEDEN: WATE RSTOFVULPUNT
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Bedrijven en overheid in de Drechtsteden gaan zich hardmaken voor de realisatie van een Waterstof Vulpunt in de regio
Drechtsteden. Daarvoor hebben de voorzitters van Werkgevers Drechtsteden, bestuurders van de gemeenten in de
Drechtsteden en directeuren van enkele grote bedrijven uit de regio een intentieovereenkomst getekend. De komst van een
Waterstof Vulpunt in de regio past binnen het doel te stoppen met aardgas en fossiele brandstoffen, zoals benzine en diesel.
Klik hier voor meer informatie.
MRDH: REGIONAAL INVE STERINGSPLATFORM ZUI D-HOLLAND
Om grote innovatieve transitieprojecten in Zuid-Holland beter van de grond te krijgen, zou een investeringsplatform moeten
worden opgezet. Dat concludeerde begin juli de Europese Investeringsbank (EIB). De EIB presenteerde deze conclusie aan de
bestuurlijke Investment Board van het Regionaal Investeringsprogramma. In dit programma werken publieke partijen,
kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk aan het sterker maken van de regio. De provincie Zuid-Holland, Metropoolregio
Rotterdam Den Haag en gemeenten Rotterdam en Den Haag, hadden de EIB om een dergelijk onderzoek gevraagd. Klik hier voor
meer informatie.

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN
WIJZIGING VNG MODEL VERORDENING NAAMGEVI NG EN NUMMERING PER 1 JULI
Per 1 juli jl. is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen gewijzigd. Naar aanleiding hiervan zijn wijzigingen doorgevoerd in
de Verordening naamgeving en nummering (adressen). Het is aan gemeenten om deze wijzigingen over te nemen. Lees meer:
Ledenbrief: Wijziging VNG Model Verordening naamgeving en nummering (adressen). Klik hier voor meer informatie.
HERINDELINGEN ZUID-HOLLANDSE GEMEENTEN
Op 10 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de voorgenomen herindelingen in Zuid-Holland. Het betreft de herindelingen
tussen de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (nieuwe gemeente Hoeksche Waard), de
gemeenten Giessenlanden en Molenwaard (nieuwe gemeente Molenlanden), de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
(nieuwe gemeente Noordwijk) en de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik (nieuwe gemeente Vijfheerenlanden). De nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Utrecht. De nieuwe gemeenten zullen 1 januari 2019 van start
gaan. Op 21 november a.s. kunnen de inwoners stemmen voor een nieuw gemeentebestuur.
DEMOCRATIE IN ACTIE
Minister Ollongren heeft begin juli maatregelen gepresenteerd om de lokale democratie te versterken : 'Lokale opgaven vragen
om versterkte lokale democratie'. Een belangrijk onderdeel van de plannen is het samenwerkingsprogramma Democratie in
Actie. Het programma heeft tot doel de vernieuwing te versnellen en de werking van de lokale democratie te versterken
gekoppeld aan inhoudelijke onderwerpen. De minister wil het komende half jaar de plannen voor Democratie in Actie samen
met partners verder verdiepen en concretiseren. De plannen worden gepresenteerd op de Dag van de Lokale Democratie op 16
november a.s. Lees meer: Rijksoverheid.nl: 'Lokale opgaven vragen om versterkte lokale democratie'. Klik hier voor meer
informatie.
NACHT VAN DE INTEGRI TEIT OP 26 SEPTEMBER
De Nacht van de Integriteit vindt plaats bij de Unie van Waterschappen in Den Haag op woensdagavond 26 september a.s.
(19.00 – 21.00 uur) en richt zich op dagelijks bestuurders uit het openbaar bestuur. Het CAOP organiseert de Nacht van de
Integriteit in samenwerking met het IPO, de VNG de Unie van Waterschappen en de Ien Dales Leerstoel. De Nacht wordt
georganiseerd in opdracht van het ministerie van BZK als activiteit van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Een eerste inleiding op
het thema wordt gegeven door de minister van BZK. Klik hier voor meer informatie.

DIENSTVERLENING EN I NFORMATIEBLEID
STANDAARD VERWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTEN
De nieuwe Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (versie 1.0) is onlangs gepubliceerd. De overeenkomst wordt op
initiatief van de Taskforce Samen Organiseren in september aangeboden aan het College van Dienstverlening van de VNG om
als standaard te worden vastgesteld. Lees meer: Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten.
WET HERGEBRUIK OVERHEIDSINFORMATIE (WHO)
Gemeenten zijn op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)verplicht op verzoek overheidsinformatie als
open data beschikbaar te stellen voor hergebruik. Op welke manier gemeenten informatie zouden moeten verstrekken, wat dit
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betekent voor de informatiehuishouding, en hoe ver de inspanningsverplichting van gemeenten gaat, is te lezen in een VNG
handreiking. Lees meer: VNG-handreiking Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) .

GEMEENTEFINANCIEN
HERIJKING VERDELING ALGEMENE UITKERING I N 2021
Komende jaren vindt naast de overheveling van het sociaal domein naar de algemene uitkering, een
herijking plaats van de verdeling van de andere middelen van de algemene uitkering. Beide trajecten lopen
gelijk op. De nieuwe verdeling wordt voorzien in 2021. Lees meer: Kamerbrief heroverweging financiële
verhoudingen. Lees meer: VNG-dossier Herziening Financiële Verhoudingen. Klik hier voor meer
informatie.
AFSPRAKEN COMPENSATI E BTW-VRIJSTELLING SPORTACCOMMODATIES
Gemeenten worden vanaf 2019 volledig gecompenseerd voor de btw op kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie
van sportaccommodaties. Deze compensatie vindt plaats d.m.v. een specifieke uitkering. Gemeenten moeten een aanvraag voor
de specifieke uitkering vóór 1 december a.s. indienen bij het Rijk. Klik hier voor meer informatie.
ATLAS RIJKSUITKERING EN AAN GEMEENTEN 2017
Op 1 augustus jl. verscheen de COELO Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 2017. Sinds 2011 publiceert COELO (Centrum voor
Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) regelmatig de Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten, waarin wordt
onderzocht hoe het totaal aan uitkeringen tussen gemeenten wordt verdeeld. Gemeenten ontvangen van het Rijk 34 miljard
euro via 78 verschillende uitkeringen. Ruim 6 miljard euro komt binnen via specifieke uitkeringen (geoormerkt voor bepaalde
uitgaven) en 28 miljard euro via het gemeentefonds (vrij besteedbaar). De algemene uitkering (15 miljard euro) en de uitkering
sociaal domein (10 miljard euro) zijn de grootste gemeentefondsuitkeringen. Naast die twee grote uitkeringen worden via het
gemeentefonds nog 60 kleinere uitkeringen verstrekt, soms maar aan één enkele gemeente. Lees meer: Atlas Rijksuitkeringen
aan gemeenten 2017. Bekijk hier de kaart met de hoogte van de uitkeringen per gemeente.

GEZONDHEID EN WELZIJN
PRAKTIJKVOORBEELDENP ARADE SOCIAAL DOMEIN 24 SEPTEMBER IN ROTTERDAM
De VNG organiseert in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de
eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Het betreft drie regionale dagen, waarin
gemeenten en hun maatschappelijke partners aan elkaar laten zien wat zij waarmaken van de
transformatie in het Sociaal Domein. Laat u inspireren en onderzoek tijdens deze dagen hoe in
andere gemeenten zaken worden aangepakt. Met verrassende bewonersinitiatieven, gemeentelijke
voorbeelden van integraal werken, omdenken, samenwerking tussen domeinen, ontbijtsessies met
ouders en jongeren, City en Village Deals, intergenerationele problematiek, aansluiting onderwijsjeugdhulp op het MBO, vernieuwende beschermd wonen aanpakken, participatie die werkt en nog
veel meer. In Zuid-Holland vindt de bijeenkomst plaats op maandag 24 september 2018 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.
Het programma duurt van 09.30 tot 16.30 uur. Klik hier voor meer informatie.

JEUGD
PILOT 'VOOR IEDER KI ND EEN THUIS'
Vanuit het project 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen', zoekt de VNG gemeenten of jeugdhulpregio's die vanaf dit najaar
mee willen doen aan één van de vijf pilots. Dit is een project van de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor
Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut, en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Aanmelden voor één van
de pilots kan t/m 24 september a.s. Klik hier voor meer informatie.

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT
NIEUWBOUW AARDGASVRI J
Per 1 juli jl. is de wettelijke verplichting voor netbeheerders om nieuwbouw aan te sluiten op het aardgasnet vervallen. Bij het
verstrekken van bouwvergunningen die na 1 juli zijn aangevraagd, moet hier rekening mee worden gehouden, want ook het
Bouwbesluit is aangepast. Nieuwe bouwwerken mogen alleen bij uitzondering nog op het aardgasnet worden aangesloten
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wanneer B&W daarvoor een apart besluit nemen. Uitzonderingsargumenten zijn met name vertraging van de woningbouw,
schaarste van productiemiddelen of technische/financiële onhaalbaarheid binnen het kader van 'zwaarwegende reden van
maatschappelijk belang'. Klik hier voor meer informatie.
COLLEGEAKKOORDEN EN ENERGIETRANSITIE
Een recente analyse van collegeakkoorden door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) laat zien dat gemeenten
volop aandacht hebben voor de energietransitie. Een kwart van de honderd grootste gemeenten noemt concrete doelen voor
de energietransitie binnen de komende vier jaar in het coalitieakkoord. Vijfendertig andere gemeenten willen deze doelen in de
komende vier jaar gaan bepalen. Voor de langere termijn, gerelateerd aan het Parijs-akkoord, benoemt meer dan de helft van
de gemeenten een specifiek jaartal voor een energie neutrale gemeente. De gemeente Goeree-Overflakkee is hierin het meest
ambitieus: deze gemeente wil in 2020 energieneutraal zijn. Klik hier voor meer informatie.
VOORTGANG KLIMAATAKKOORD
Op 10 juli jl. presenteerde de minister van EZK een tussenbalans over het klimaatakkoord. Over het Klimaatakkoord en de
informatie uit de tussenbalans heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. In een speciale VNG Ledenbrief is meer te lezen
over de inzet van de VNG en het proces na de zomer. Lees meer: Ledenbrief: Voortgang Klimaatakkoord.
BESTUURLIJKE BIJEENKOMSTEN REGIONALE ENE RGIESTRATEGIEËN
Op 29 augustus is een start gemaakt met bijeenkomsten per provincie inzake de regionale energiestrategieën. De bijeenkomsten
worden georganiseerd door IPO, VNG, UvW en Rijksoverheid. Doelgroep zijn bestuurders en volksvertegenwoordigers van
provincies, gemeenten en waterschappen. Hieraan vooraf zijn ambtelijke bijeenkomsten georganiseerd voor
programmamanagers, projectleiders en medewerkers bij de decentrale overheden die zich bezighouden met de onderwerpen
energie, duurzaamheid, ruimte, de samenleving en economie. Hun input wordt gebruikt voor deze regionale bijeenkomsten. Op
29 augustus vonden bijeenkomsten plaats in zowel Zuid-Holland als Zeeland. Klik hier voor meer informatie.
BIJEENKOMST VNG EN BNG BANK OVER DUURZAAMHEID OP 12 SEPTEMBER IN DORDRECHT
VNG International en BNG Bank organiseren roadshows voor bestuurders rond de vraag: hoe kan de gemeente een nieuwe slag
maken naar verduurzaming. De regionale bijeenkomsten zijn erop gericht gemeentebestuurders te inspireren en concrete
handelingsmogelijkheden te bieden. VNG International presenteert hoe de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (Global
Goals) te vertalen zijn in concrete maatregelen. BNG Bank laat zien welke financiële mogelijkheden er voor gemeenten zijn om
te investeren in duurzaamheid. Op 12 september a.s. vindt van 15.00-17.00 uur een bijeenkomst plaats in Dordrecht. Klik hier
voor meer informatie.

ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT
STEDELIJKE EN REGIONALE CULTUURPROFIELEN
Medio juni vond de bestuurlijke aftrap plaats voor de stedelijke en regionale cultuurprofielen. Ter voorbereiding van de nieuwe
visie op cultuurbeleid is onderzoek gedaan door Atelier Tordoir/Regioplan (Pas de deux) en heeft de Raad voor Cultuur de
verkenning 'Cultuur voor stad, land en regio' uitgebracht. Op basis daarvan is het land verdeeld in 16 cultuurregio's met elk drie
typen voorzieningen: top-middensegment-basis. Klik hier voor meer informatie.

RUIMTE EN WONEN
INVOERINGSWET OMGEVI NGSWET NAAR TWEEDE KAMER
Het ministerie van BZK heeft begin juli het wetsvoorstel Invoeringswet van de Omgevingswet aan de Tweede Kamer
aangeboden, evenals de Aanvullingswet natuur. Met het voorstel voor de Aanvullingswet natuur gaan de regels uit de Wet
natuurbescherming over in het stelsel van de Omgevingswet. De Aanvullingswet natuur is één van de vier wetten van het
aanvullingsspoor van de Omgevingswet. De anderen zijn bodem, geluid en grondeigendom. De vier Algemene Maatregelen van
Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet (Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en
het Besluit bouwwerken leefomgeving) zijn akkoord voor publicatie in het Staatsblad. Klik hier voor meer informatie. Lees ook:
Stand van zaken Omgevingswet, juni 2018 (brief aan gemeentesecretarissen).
GEMEENTELIJK WOONBELEID
Binnen het woonbeleid staan voor gemeenten een aantal punten centraal: nadruk op binnenstedelijke herstructurering, een
fonds voor de bekostiging van het onrendabele deel bij binnenstedelijke herstructurering, zorgen over de financiële posities van
woningcorporaties, borgen dat een midden huurwoning een bepaalde kwaliteit en prijs heeft, en dat deze voor lange tijd
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behouden blijft voor het middensegment. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen werken de komende maanden aan
de uitwerking van het IBP, waarin ook een hoofdstuk is gewijd aan ‘toekomstbestendig wonen’. Lees meer: Ledenbrief
Woonbeleid.

U ontvangt het VZHG Journaal voor de gemeenten als .lid van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten,
als netwerkpartner of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor het verzenden van deze Journaals en zullen niet aan derden worden verstrekt. Aanmelden of afmelden
voor de Journaals, of het wijzigen van gegevens, graag doorgeven via: r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl .
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