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NIEUWS VZHG 

 

VZHG BESTUURSVERGADERING OP 6 SEPTEMBER  

Op 6 september vergaderde het VZHG bestuur in het VNG gebouw, waar op die dag naast de reguliere vergaderingen van het 
VNG bestuur en de commissies, een introductiebijeenkomst plaatsvond. De VZHG bestuursvergadering werd voor het eerst 
voorgezeten door Klaas Tigelaar, die per 1 september voorzitter van de VZHG is, als opvolger van Mirjam Salet. Voor het eerst 
was ook Saskia Bruines aanwezig als bestuurslid namens de gemeente Den Haag. Als gast was aanwezig Robert van Dijk, griffier 
van Teylingen en tevens lid van de VNG commissie Informatiesamenleving. Hij verzorgde een terugkoppeling van hetgeen die 
ochtend in deze commissie was besproken (zie ook verder in dit Journaal). Overige agendapunten waren: vacatures voor een 
griffier en raadslid, overige vacatures in het VZHG bestuur, taken en aandachtsgebieden, terugblik op Zuid-Hollandse 
Bestuurdersdag op 25 mei jl. in Ouddorp en voorbereidingen voor de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag 2019 in Rotterdam, rol 
VZHG t.a.v. vacatures in VNG bestuur en commissies, en rol VZHG in kader VNG Meerjarenvisie 2020-2024. De eerstvolgende 
bestuursvergadering vindt plaats  op donderdag 1 november a.s.  
 

WIJZIGINGEN IN VZHG BESTUUR  

In het VZHG bestuur was een vacature ontstaan voor een griffier. Het bestuur heeft besloten in deze vacature te benoemen de 
heer Gert Logt, griffier van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (foto links).  Gert Logt is sinds september 2014 griffier van deze 

gemeente en is daarvoor o.a. werkzaam geweest in diverse functies bij de gemeente Ouderkerk, de gemeente 
Rozenburg en diverse gemeenten in andere provincies. Hij vervult tevens een rol in de 
regiogriffie Drechtsteden en Zuid-Holland-Zuid.  In het VZHG bestuur was eveneens een 
vacatures ontstaan voor een raadslid. Het bestuur heeft besloten te benoemen de heer 
Jan van Dijk, raadslid (lokale partij) (foto rechts) van de gemeente Nissewaard. Jan van 
Dijk is sinds 2006 gemeenteraadslid namens de fractie ONS (Onafhankelijk Nieuw 
Spijkenisse), waarvan hij t/m april van dit jaar fractievoorzitter was. Daarnaast is hij 
directeur bedrijfsvoering bij Accent Scholengroep in Rotterdam.  
In de  vacature voor een gemeente met meer dan 40.000 inwoners is voorzien door de benoeming van 
Jolanda de Witte, wethouder van Zwijndrecht (foto links). Zij heeft in Zwijndrecht de volgende  portefeuille: 
Transformatie 3D's, jeugd, Wmo, gezondheid, onderwijs, sport en cultuur. Zij is sinds 2014 wethouder van 
Zwijndrecht en werkte daarvoor als directeur en bestuurder van en in zorgorganisaties. Zij is tevens 

coördinerend portefeuillehouder jeugd regio Zuid-Holland-Zuid. Het bestuur heet de nieuwe bestuursleden van harte welkom 
en wenst hun veel succes! Tot aan de officiële benoeming op de ALV op 12 april 2019 treden deze bestuurders op als 
waarnemend bestuurslid.  
 

VZHG VERTEGENWOORDIGING IN PLATFORM RELIGIEUS ERFGOED ZUID-HOLLAND  

Het Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland, opgericht in 2008, zet zich in voor het behoud van religieus erfgoed in de provincie 
Zuid-Holland. De VZHG wordt in dit platform vertegenwoordigd door Frans Buijserd, burgemeester van Nieuwkoop. In dit 
platform is ook de provincie vertegenwoordigd, evenals diverse kerkelijke organisaties en erfgoedverenigingen. Er is sinds kort 
ook een speciaal Twitter-account: https://twitter.com/Relig_erfgoedZH/followers .    
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SAVE THE DATE:  

Vrijdag 7 december 2018   Jaarlijks congres VZHG en Provincie Zuid-Holland.  
Vrijdag 12 april 2019            Zuid-Hollandse Bestuurdersdag 2019,  inclusief ALV VZHG in Rotterdam.  
Donderdag 21 februari 2019   Bijeenkomst Zuid-Holland in kader VNG Meerjarenvisie 2020-2024. 
Noteert u deze data s.v.p alvast in uw agenda.  
 

NIEUWS VNG  

 

VNG EN NL SMART CITY 

De VNG ondersteunt de G5 (Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Rotterdam) bij het 
uitvoeren van de NL Smart City Strategie en het opstellen van de daarbij behorende actie-agenda. 
Doel is om daarbij de samenwerking van de Smart City beweging te verbreden naar andere 
gemeenten die hierop actief (willen) zijn. Deze samenwerking werd op 6 september bekrachtigd 
door Saskia Bruines namens de G5 en Franc Weerwind namens de VNG, tijdens de vergadering van 
de Commissie Informatiesamenleving. De NL Smart City Strategie richt zich op de aanpak voor het 

verbeteren van de leefbaarheid voor bewoners in de stad en het benutten van economische kansen. Over de G5 zijn thema’s 
verdeeld: Den Haag heeft als thema Safety & Security, Rotterdam heeft als thema sustainability (resilience & energy transition). 
Met de ondersteuning vanuit de VNG zou dit initiatief zich kunnen verbreden naar de 40 (middel)grote steden en de overige 
gemeenten. Klik hier voor meer informatie. Van 11 tot 15 november a.s. vindt in Barcelona het jaarlijkse Smart City Expo World 
Congres plaats, waar zich meerdere Nederlandse gemeenten en bedrijven zullen presenteren. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG REACTIE OP RIJKSBEGROTING 

In de Troonrede werd aangegeven dat de rol van medeoverheden steeds groter en belangrijker 
wordt. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen veel doelen alleen samen bereiken. 
De energietransitie, zorg, veiligheid op straat, een vitaal en leefbaar platteland; het vraagt allemaal 
om bestuurlijke samenwerking. In een reactie ging voorzitter Jan van Zanen o.a. in op de 
betaalbaarheid van de energietransitie:  “In het belang van onze inwoners willen we hier graag mee 
verder, maar de tekorten in het sociaal domein, bijstand en (jeugd)zorg, hebben een behoorlijke 
wissel getrokken op onze gemeenten. We zien dat we meer tijd nodig hebben om de beoogde 

verandering van werken te realiseren. We verwachten van het kabinet dat het gemeenten hierin tegemoet komt”. De VNG was 
blij dat het kabinet het voorstel om loondispensatie door te voeren van tafel heeft gehaald. Wat betreft een passende 
vergoeding voor raadsleden wil de VNG dat de eenmalige bijdrage wordt omgezet in een structurele bijdrage om raadsleden uit 
kleine gemeenten meer tegemoet te komen. Lees meer: Persbericht VNG In het belang van onze inwoners. Klik hier voor meer 
informatie.  
 

NIEUWS VNG COMMISSIES  

 

VNG COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEID 

Deze commissie vergaderde voor het eerst in de nieuwe samenstelling op 6 september, met op de agenda naast kennismaking 
en verkenning van de portefeuilles en ambities, de voordrachten Landelijk Overleg Veiligheid en Politie, Kamerbrief Plan van 
Aanpak Versterking Lokale Democratie, preventieakkoord gezondheid, deelakkoord alcohol en stand van zaken boa's.   
 

VNG COMMISSIE INFORMATIESAMENLEVING 

Deze commissie vergaderde voor het eerst in de nieuwe samenstelling op 6 september, met op de agenda o.a. de volgende 
bespreekpunten: rol commissie, werkwijze, woordvoering, en portefeuilleverdeling, programma startdag, diverse Inhoudelijke 
introducties, Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en Interbestuurlijk Programma (IBP). Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE ZORG, JEUGD EN ONDERWIJS (ZJO) 

Deze commissie vergaderde voor het eerst in de nieuwe samenstelling op 6 september, met op de agenda o.a. de volgende 
bespreekpunten:  portefeuilleverdeling/bestuurlijke functies, preventie akkoord, IBP/moties ALV, geschillencommissie Jeugd, 
Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein, zorgakkoorden /verbinding zorg-sociaal domein, PGB, Zorg en Veiligheid, 
maatschappelijke diensttijd, meerjarenagenda gemeenten 2020-2024. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE PARTICIPATIE, SCHULDHULPVERLENING EN INTEGRATIE (PSI)  

https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/smart-society/nieuws/vng-en-g5-gaan-samenwerken-aan-smart-society
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/smart-society/nieuws/sluit-aan-bij-de-nederlandse-smart-city-innovatiemissie
https://vng.nl/persberichten/18-09-17/vng-in-het-belang-van-onze-inwoners
https://vng.nl/rijksbegroting-2019-meer-tijd-nodig
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/nieuws/verslag-commissie-informatiesamenleving-september-2018
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/nieuws/terugblik-commissie-zorg-jeugd-en-onderwijs-september-2018
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Deze commissie vergaderde voor het eerst in de nieuwe samenstelling op 6 september, met op de agenda o.a. de volgende 
bespreekpunten: provinciale bijeenkomsten Meerjarenvisie, Vierde VNG Denktank (onderzoek naar regionale samenwerking 
toegespitst op arbeidsmarktvraagstukken), ALV/VNG bestuurdersdag 30 november, Inventarisatie portefeuilleverdeling en 
verdeling bestuurlijke functies, Tweedaagse, stand van zaken moties ALV en Interbestuurlijk Programma, terugkoppeling 
gesprek werkkamer, perspectief op Werk, wetsvoorstel adviesrecht beschermingsbewind.  Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE ECONOMIE, KLIMAAT, ENERGIE EN MILIEU (EKEM) 

Deze commissie vergaderde voor het eerst in de nieuwe samenstelling op 6 september, met op de agenda o.a. de volgende 
bespreekpunten: rol commissie en portefeuilleverdeling, stand van zaken IBP, plan van aanpak 'Advies structurele financiering 
omgevingsveiligheid', raamovereenkomst verpakkingen en zwerfaval en de voortgang klimaatakkoord. Klik hier voor meer 
informatie.   
 

VNG COMMISSIE RUIMTE, WONEN EN MOBILITEIT (RWM) 

Deze commissie vergaderde voor het eerst in de nieuwe samenstelling op 6 september, met op de agenda o.a. de volgende 
bespreekpunten: taakverdeling binnen de commissie, stand van zaken interbestuurlijk programma en  Wet kwaliteitsborging 
bouw. De commissie kreeg een introductie over de Omgevingswet, in het bijzonder het beheer van het digitaal stelsel 
Omgevingswet (DSO). Begin 2019 komt een basisversie beschikbaar, zodat gemeenten hiermee kunnen oefenen. Klik hier voor 
meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE FINANCIEN  

Deze commissie vergaderde voor het eerst in de nieuwe samenstelling op 6 september, met op de agenda o.a. de volgende 
bespreekpunten: korte reflectie IBP en uitkomsten ALV, nadere opzet commissie, commissie tweedaagse 2018, Invulling 
BALV/Bestuurdersdag 30 november, korte vooruitblik 2e helft 2018 inclusief BOfv op 8 oktober (bekostiging 
raadsledenvergoeding) en programma herziening financiële verhouding, extra bijdrage kosten 2018 voor beheer en exploitatie 
Basis Registratie Personen (BRP) en consultatie lokale rekenkamers. Klik hier voor meer informatie.    
 

VNG COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFIERS (R&G) 

In een interview met voorzitter Robbert Lievense van de commissie Raadsleden en Griffiers ging  hij o.a. in op de positie van 
deze commissie: klik hier voor het interview. Deze commissie vergaderde voor het eerst in de nieuwe samenstelling op 6 
september  met op de agenda o.a. de volgende bespreekpunten: Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024,  onderzoek 
informatiebehoefte van raadsleden, lokale rekenkamers, Democratie in Actie, IBP en invulling BALV d.d. 30 november 2018. 
Gesproken werd ook over de structurele financiering van de vergoeding voor raadsleden in gemeenten van minder dan 24.000 
inwoners. De minister van BZK en VNG delen de mening dat de vergoeding voor raadsleden in gemeenten met minder dan 
24.000 inwoners gelijk gesteld zou moeten worden met die van raadsleden in gemeenten van 24.000-40.000 inwoners. Over de 
wijze van financiering is nog geen overeenstemming bereikt. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG COMMISSIE EUROPA EN INTERNATIONAAL  

Deze commissie vergaderde voor het eerst in de nieuwe samenstelling op 6 september, met op de agenda o.a. de volgende 
bespreekpunten:  Introductie VNG International, Meerjarenvisie VNG, Voortgang Global Goals campagne, introductie IDEAL  
(Inclusive Decisions at Local level), Introductie DEALS ((Governance of Inclusive Green Growth in Cities).   
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN  

 

CONCEPT WETSVOORSTEL  ‘WET VERSTERKING DECENTRALE REKENKAMERS’  

Het concept wetsvoorstel ‘Wet versterking decentrale rekenkamers’ is besproken in de VNG commissie Raadsleden en Griffiers 
en de VNG commissie Financiën. Naar aanleiding hiervan heeft de VNG een reactie verzonden naar de minister van BZK. Met dit 
wetsvoorstel wil de minister het o.a. mogelijk maken dat raadsleden als adviserend lid van de rekenkamer kunnen worden 
benoemd. Ook wil de minister de bevoegdheden van de rekenkamer uitbreiden. De VNG is het eens met de minister dat een 
slapende en sluimerende rekenkamer(functie) onwenselijk is maar nodigt de minister nogmaals uit om samen met de VNG te 
bezien op welke wijze de bijdrage van lokale rekenkamer(functie)s zou kunnen worden vergroot. Lees meer: VNG-reactie op 
concept wetsvoorstel aangaande versterking decentrale rekenkamers.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR  

 

SUBSIDIE VOOR ENERGIEZUINIGE BEDRIJVENTE RREINEN 

https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/participatiewet/nieuws/terugblik-commissie-psi-september-2018
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/nieuws/verslag-commissie-informatiesamenleving-september-2018
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/nieuws/terugblik-commissie-ruimte-wonen-en-mobiliteit-september
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/terugblik-commissie-ekem-september-2018
https://vng.nl/robbert-lievense-voorzitter-nieuwe-commissie-raadsleden-en-griffiers-vaste-voet-aan-de-grond?goal=0_d4869ce906-44004a07ae-52191985
https://vng.nl/nieuws/18-09-17/terugblik-vng-cie-raadsleden-en-griffiers-september-2018?goal=0_d4869ce906-75673b7b1d-52191985
https://vng.nl/files/vng/vngd01ps01_prt106_3052_001.pdf
https://vng.nl/files/vng/vngd01ps01_prt106_3052_001.pdf


 

 

4 

De provincie Zuid-Holland stelt een miljoen euro subsidie beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie en 
energiebesparing op bedrijventerreinen. Met deze subsidie kunnen ondernemers, in een samenwerkingsverband van minimaal 
5 bedrijven, aan de slag met bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen, isolatie van gebouwen of gebruik van restwarmte. 
Met deze investering wil de provincie een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen en bijdragen 
aan de energie- en klimaatdoelstellingen (het provinciale doel voor het energiebeleid: een CO2-neutrale omgeving in 2035). 
Klik hier voor meer informatie.  
 

STAAT VAN DE JOURNALISTIEK IN ZUID-HOLLAND 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland laten de Universiteit Leiden onderzoek doen naar de staat van de journalistiek in Zuid-
Holland. De universiteit is tevens gevraagd om scenario’s te schetsen voor een eventuele stimuleringsregeling vanuit de 
provincie. Het onderzoek zal naar verwachting medio februari 2019 gereed zijn. Het onderzoek bestaat uit bronnenonderzoek, 
een reeks interviews met Zuid-Hollandse media- en communicatieprofessionals en een brede enquête onder gemeenten in Zuid-
Holland. Klik hier voor meer informatie.   
 

SELECTIE NIEUWS UIT DE REGIO’S  

 

HOEKSCHE WAARD –  NIEUWE GEMEENTE PER 1 JANUARI 2019  

Commissaris van de Koning Jaap Smit en gedeputeerde Jeannette Baljeu hebben onlangs met 
de Stuurgroep Hoeksche Waard (burgemeesters en wethouders van de vijf gemeenten:  
Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen )gesproken over de voortgang 
van de voorbereidingen voor de nieuw te vormen gemeente Hoeksche Waard. De provincie 

heeft de gemeentebestuurders gecomplimenteerd met het vele werk dat in korte tijd is verricht om de nieuwe gemeente (per 1 
januari 2019) voor te bereiden.  De provincie en gemeenten werken samen in het gebiedsprogramma Hoeksche Waard om de 
economische vitaliteit van het gebied te versterken en de kwaliteit van de leefomgeving op niveau te houden. Inmiddels is ook 
een logo bekend van de nieuwe gemeente (de letters HW zijn gepositioneerd in de vorm van het eiland).  Klik hier voor meer 
informatie.  
 

ALBLASSERWAARD-VIJFHEERENLANDEN- REGIONALE SAMENWERKING  

De gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (inclusief Vianen) hebben onlangs de 
nieuwe regionale samenwerkingsagenda vastgesteld en besloten per 1 januari 2019 de 
daaraan gekoppelde nieuwe wijze van samenwerken te implementeren. In de afgelopen 
periode heeft de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, samen met haar strategische 
partners (de provincies Zuid-Holland en Utrecht en het Waterschap Rivierenland) en met input 
van maatschappelijke partners en ondernemers, een nieuwe regionale samenwerkingsagenda 

ontwikkeld.  De toekomstige gemeenten in deze regio zijn Gorinchem, de nieuwe gemeente Molenlanden (Giessenlanden en 
Molenwaard)  en de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (Leerdam, Zederik en Vianen, behorend tot de provincie Utrecht). Klik 
hier voor meer informatie.  
 

HOLLAND RIJNLAND –SAMENSTELLING DAGELI JKS BESTUUR 

De nieuwe samenstelling van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland is bekend. Daarin komen enkele bekende namen terug 
maar zijn er ook nieuwe leden teogetreden: Emile Jaensch (burgemeester Oegstgeest),  Nanning Mol (wethouder Voorschoten),  
Fred van Trigt (wethouder Hillegom) en Bernadette Wolters (wethouder Nieuwkoop). Gezien de opgaven binnen het sociaal-
maatschappelijk domein zijn hierop twee portefeuillehouders actief. Voor de volledige samenstelling klik hier.  
 

HOLLAND RIJNLAND - GAAT VOOR AARDGASVRIJ 

Begin september zetten een aantal partijen binnen de regio Holland Rijnland hun handtekening onder het Convenant 
Aardgasvrij. De ondertekenaars van het convenant zijn de provincie Zuid Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, Holland 
Rijnland, alle gemeenten in de regio en netbeheerder Liander. Volgens de gewijzigde Gaswet mag sinds 1 juli jl. bij nieuwbouw 
plannen niet meer worden uitgegaan van een aardgasaansluiting. Een belangrijk uitgangspunt bij de overgang naar aardgasvrij is 
de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Klik hier voor meer informatie.  
 

DRECHTSTEDEN –  SAMENSTELLING BESTUUR  

Het Drechtstedenbestuur is als volgt samengesteld: de heer P.J. Verheij, namens de gemeente Alblasserdam, de heren P.J. 
Heijkoop en M.D. Burggraaf namens de gemeente Dordrecht (de taken in de portefeuilles Sociaal en Economie worden in 
onderling overleg tussen deze twee portefeuillehouders verdeeld), mevrouw G.K.C. Baggerman namens de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam, de heer A.J. Flach namens de gemeente Hendrik Ido Ambacht, de heer P.L. Paans namens de 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@21504/energie/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@21783/onderzoek-staat/
http://www.toekomsthw.nl/
https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/wp-content/uploads/2018/07/180710-Nieuwsbrief-Grenzeloos-Samenwerken.pdf
https://hollandrijnland.nl/holland-rijnland-start-met-nieuw-dagelijks-bestuur/
https://hollandrijnland.nl/regio-holland-rijnland-gaat-voor-aardgasvrij/
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gemeente Papendrecht, de heer J.P. Tanis namens de gemeente Sliedrecht en mevrouw J.E.T.M. van Dongen namens de 
gemeente Zwijndrecht. Klik hier voor meer informatie.  
 

MRDH - INTERIM-DIRECTEUR 

Arjan van Gils is  voor maximaal één jaar aangesteld als waarnemend secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH). Van Gils zal ook fungeren als waarnemend directeur Economisch Vestigingsklimaat. Hij volgt 
Lucas Vokurka op die in september aan de slag is gegaan als gemeentesecretaris-algemeen directeur van de gemeente 
Lansingerland. Van Gils is als voormalig gemeentesecretaris van Rotterdam nauw betrokken geweest bij de oprichting van de 
MRDH en bij de opgaven in de regio. Klik hier voor meer informatie.  

 

GEMEENTEFINANCIEN 

 

HERZIENING FINANCIËLE VERHOUDINGEN 

Het Rijk en gemeenten werken toe naar een herziening van de financiële verhoudingen. Deze wordt verwacht in 2021. Door het 
Rijk en gemeenten worden plannen gemaakt om de ambtelijke advisering en de besluitvorming hierover de komende jaren goed 
te laten verlopen. Het Rijk laat het traject “Heroverweging financiële verhoudingen” parallel lopen aan de “Evaluatie 
Verdeelmodellen Sociaal Domein (EVSD)”. De VNG streeft naar de vorming van één bestuurlijke expertisegroep, die hierover 
advies gaat geven aan het VNG-bestuur en de betrokken VNG-commissies. Daarnaast worden twee klankbordgroepen gevormd: 
één voor de herziening sociaal domein en één voor de heroverweging financiële verhoudingen. Lees meer: Organisatieschema 
'Herziening Financiële Verhouding'. Klik hier voor meer informatie.  
 

FONDS TEKORTGEMEENTEN 

Het Fonds tekortgemeenten is afgesproken tussen medeoverheden voor het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) n.a.v. de 
tekorten jeugd en Wmo. Het fonds bedraagt voor 2018 € 200 miljoen. Een onafhankelijke commissie stelt op basis van de 
aanvragen vast met welk bedrag de gemeenten worden gecompenseerd. Gemeenten konden tot en met 15 september jl. een 
aanvraag indienen; 88 gemeenten hebben hierop een beroep gedaan.  Alle aanvragen worden gecontroleerd door de 
onafhankelijke commissie, die de uitkomsten op 1 november a.s. zal presenteren aan het VNG-bestuur. Het VNG-bestuur stelt 
vervolgens de uitkomsten vast en communiceert hierover naar de betreffende  gemeenten. Klik hier voor meer informatie.  

 

GEZONDHEID EN WELZIJN 

 

INVOERING WET VERPLICHTE GGZ (WVGGZ)  

Op 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte ggz (Wvggz) ingevoerd, die de Wet BOPZ vervangt. In de nieuwe wet staat niet meer 
de gedwongen opname, maar de zorg centraal. In grote lijnen veranderen er drie dingen: 1. De positie van de burgemeester. De 
IBS wordt straks een ‘crisismaatregel’, waar andere regels aan verbonden zijn. Ook komt er een regionaal overleg over de 
uitvoering van de Wvggz tussen de burgemeester, het OM en GGZ. 2. Gemeenten moeten verkennend onderzoek gaan doen 
n.a.v. meldingen van familie of betrokkenen over een personen. Heeft deze man of vrouw (verplichte) ggz nodig? En 3. 
Gemeenten en ketenpartners (OM, de rechtsspraak en GGZ) moeten veilig informatie uitwisselen. Het landelijk ketenbureau 
ontwikkelt een systeem waarop gemeenten moeten aansluiten. Klik hier voor meer informatie.  
 

EINDRAPPORTAGE SCHAKELTEAM PERSONEN MET VERWARD GEDRAG 

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft haar opdracht afgesloten met een eindrapportage. In deze  
eindrapportage worden aanbevelingen gedaan om een persoonsgerichte aanpak verder uit te bouwen en te borgen.  De 
belangrijkste zijn: behoud de opgebouwde samenwerkingsstructuur en zet die breder in, maak de regio-indeling congruenter: 
hanteer hiervoor de veiligheidsregio, maak een persoonsvolgend budget mogelijk en een  Advies- en meldpunt 24/7 voor niet 
acute meldingen met landelijk nummer. Lees meer: Op weg naar een persoonsgerichte aanpak.  

 

JEUGD 

 

TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG 

Onlangs werd bekend dat vanaf 2019 € 10 miljoen extra beschikbaar komt voor toezicht en handhaving op de kinderopvang. Het 
tekort voor gemeenten was door de VNG geraamd op € 11,6 miljoen. De VNG berekeningen, en daarmee ook de claim, zijn 
opgesteld op macroniveau, lokaal kunnen de uitgangspunten anders liggen en daarmee tot meer of minder extra gelden leiden. 
Klik hier voor meer informatie.  

 

https://www.drechtsteden.nl/nieuws/portefeuilleverdeling-drechtstedenbestuur-bekend
https://mrdh.nl/nieuws/arjan-gils-interim-directeur-mrdh
https://vng.nl/files/vng/organogrammen-def_002.pdf
https://vng.nl/files/vng/organogrammen-def_002.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/herziening-financiele-verhouding/nieuws/herziening-financiele-verhoudingen-organisatieschema
https://vng.nl/fonds-tekortgemeenten-jeugd-en-wmo
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wet-verplichte-geestelijke-gezondheidszorg/nieuws/wat-betekent-de-wvggz-voor-gemeenten-wat-doet-de-vng
https://vng.nl/files/vng/20180926-pmvg-eindrapportage-schakelteam-inclbijlagen.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/kinderopvang/nieuws/tien-miljoen-extra-voor-toezicht-en-handhaving-kinderopvang
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MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 

 

AARDGASVRIJE NIEUWBOUW 

Onlangs publiceerde de VNG een handreiking voor gemeenten met 10 tips voor aardgasvrije nieuwbouw. Door de Lente-
Akkoord-partijen is nu ook een handreiking opgesteld met inhoudelijke informatie over aardgasvrije nieuwbouw.  Lees meer: 
Handreiking: Switch naar aardgasvrij. Wat doen we met woningen in de pijplijn? Klik hier voor meer informatie.  
 

DELTAPROGRAMMA 2019 

Het Deltaprogramma 2019 is op Prinsjesdag door de minister van Infrastructuur en Waterstaat 
aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit het Deltaprogramma blijkt dat het overgrote deel van 
de gemeenten al bezig is met het in beeld brengen van de kwetsbaarheden en dus met 
klimaatadaptatie aan de slag is. Daarnaast is er aandacht voor bodemdaling. Het Rijk reserveert 
20 miljoen euro aan extra middelen voor pilots en de ondersteuning van waterschappen en 

gemeenten bij de uitvoering van stresstesten en risicodialogen in 2019 en 2020. Het Rijk bereidt ook een wijziging van de 
Waterwet voor, om subsidies uit het Deltafonds voor regionale maatregelen tegen wateroverlast mogelijk te kunnen maken. Het 
Deltaprogramma bevat dit jaar een bijlage over het signaal van een mogelijke versnelde zeespiegelstijging en de gevolgen 
daarvan. Lees meer: Deltaprogramma 2019.  

 

RUIMTE EN WONEN 

 

KWALITEIT BODEM EN ONDERGROND 

Met de Omgevingswet worden alle gemeenten bevoegd gezag voor de (chemische) kwaliteit van bodem en ondergrond. Bij de 
invoering van de Omgevingswet dragen provincies de taken en bevoegdheden over aan gemeenten. Om gemeenten goed voor 
te bereiden op de nieuwe taken werkt de VNG o.a. samen met de provincies en worden gemeenten benaderd om na te gaan 
hoe het staat met de voorbereidingen op deze nieuwe situatie. Via de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en 
Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet zijn de regels voor bodem onderdeel gemaakt van de Omgevingswet. Het is de 
bedoeling dat de aanvullingswet en -besluit gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden. Klik hier voor meer informatie.  

 

VEILIGHEID 

 

WETSVOORSTEL EXPERIMENT GESLOTEN COFFEESHOPKETEN 

In een speciale VNG Ledenbrief wordt ingegaan op de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar rondom het wetsvoorstel 
“experiment gesloten coffeeshopketen”. Het wetsvoorstel  is in maart van dit jaar als concept voorgelegd aan o.a. de VNG voor 
consultatie. Tevens heeft een adviescommissie o.l.v. de heer Knottnerus in juni een aanvullend advies gegeven over de invulling 

van het wetsvoorstel. Lees meer: Tussenstand van het wetsvoorstel uniform experiment gesloten coffeeshopketen.  
 

WERK EN INKOMEN 

 

RAPPORT SCP VAN SOCIALE WERKVOORZIENING NAAR PARTICIPATIEWET  

Begin september heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een rapport uitgebracht onder de titel “Van 
sociale werkvoorziening naar participatiewet”. Het SCP voert een langlopende evaluatie uit naar de werking van 
de Participatiewet. Daarin staat de vraag centraal hoe het de verschillende doelgroepen vergaat sinds de 
invoering van de Participatiewet. Wat betekent de wet voor de baankansen en de uitkeringsafhankelijkheid van 
de verschillende doelgroepen? Als mensen aan het werk komen: waar komen ze aan het werk? En hoe 
duurzaam is dat werk dan? Deze rapportage concentreert zich op de doelgroep Wsw (Wet sociale werk 
voorziening). Klik hier voor meer informatie.   

 
 
 
 
 
 
 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 .  

https://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2018/09/ZEN-brochure-Switch-naar-aardgasvrij-2.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/aardgasvrij-wat-doen-we-met-woningen-in-de-pijplijn
https://www.deltacommissaris.nl/nieuws/nieuws/2018/09/18/deltaprogramma-2019-maatregelen-om-nederland-tijdig-aan-te-passen-aan-de-klimaatverandering
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/nieuwe-taak-via-omgevingswet-kwaliteit-bodem-en-ondergrond
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/lbr-18-051.pdf
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Van_sociale_werkvoorziening_naar_Participatiewet
mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl

