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NIEUWS VZHG 

 

WIJZIGINGEN VZHG BESTUUR  

Ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen ontstonden diverse vacatures in het 
VZHG bestuur. Een aantal vacatures is als volgt ingevuld: de vacature voor een gemeente 
met meer dan 40.000 inwoners zal worden ingevuld door Daan Markwat (foto links) 
wethouder (SGP) van Goeree-Overflakkee. Hij is o.a. wethouder ruimte, wonen, milieu en 
monumenten. In de vacature voor een gemeente tot 40.000 inwoners wordt voorzien 
door de benoeming van Arno van Kempen (foto rechts), wethouder van Teylingen. Hij is 
o.a. wethouder welzijn, zorg, jeugdhulp en jongerenbeleid, werk en inkomen en lid van 
het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Klik hier voor de nieuwe samenstelling van het VZHG bestuur.  

 

OVERLEG VNG EN PROVINCIALE AFDELINGEN  

De bestuurlijk en ambtelijk secretaris hebben deelgenomen aan het halfjaarlijks overleg van de VNG met de twaalf provinciale 
afdelingen op 5 oktober jl. Tijdens dit overleg nam Anne de Baat (bestuurlijk secretaris VZHG) afscheid als voorzitter van dit 
overleg. Hij heeft het voorzitterschap sinds 2013 op zich genomen. De opvolging is doorgeschoven naar een volgende 
vergadering.  Overige bespreekpunten waren o.a. de kandidaatstellingsprocedure en follow-up van de aanbevelingen van de 
commissie Deetman, Meerjarenvisie VNG en rol provinciale afdelingen en  voortgang IBP. Op 16 november a.s. vindt in Utrecht 
het najaarsoverleg plaats tussen de VNG en de voorzitters van de provinciale afdelingen.   
 

VZHG BESTUURSVERGADERING OP 1 NOVEMBER  

Op 1 november jl. vond de laatste VZHG bestuursvergadering van dit jaar plaats in het VNG gebouw in Den Haag. Er waren veel 
nieuwe bestuursleden aanwezig, waardoor werd gestart met een uitgebreide kennismakingsronde. Voorzitter Klaas Tigelaar 
heette de nieuwe bestuursleden van harte welkom. Ter vergadering werden de diverse aandachtsgebieden besproken met de 
bestuursleden. Eerder dit jaar heeft het VZHG bestuur er voor gekozen niet langer te spreken van portefeuilles maar van 
aandachtsgebieden. Overige bespreekpunten waren o.a.: de rol van de VZHG ten aanzien van de VNG Meerjarenvisie 2020-2024 
en de voortgang van het Bestuurdersdiscours (zie hieronder). Bij de vergadering was Pieter Jeroense (plv.algemeen directeur) 
namens de VNG aanwezig. Tevens vond een terugkoppeling plaats door Saskia Bruines van hetgeen die ochtend was besproken 
in de VNG commissie Informatiesamenleving.  
 

BESTUURDERSDISCOURS 2018  

Begin oktober is  door de provincie Zuid-Holland naar alle gemeenten in Zuid-Holland een 
vooraankondiging/save the date verzonden voor het Bestuurdersdiscours 2018 dat op vrijdag 7 
december a.s. van 08.30-15.00 uur zal plaatsvinden in het provinciehuis in Den Haag. Dit discours  wordt 
georganiseerd door de provincie in samenwerking met de VZHG. Voorafgaand aan deze bijeenkomt 

vinden twee zogenaamde denktankdiners plaats, waarvoor bestuurders persoonlijk worden uitgenodigd.  Thema van het 
discours is “De netwerksamenleving aan zet”. Centrale vraag hierbij: wat betekent het primaat van de politiek in de context van 
netwerkend werken? Wat is de rol van bestuurders en volksvertegenwoordigers wanneer er in netwerken wordt 
samengewerkt? Het Bestuurdersdiscours heeft de ambitie om samen met burgers, bestuurders, raadsleden, ondernemers, het 
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maatschappelijk middenveld, wetenschap en politiek, tot een verdere verdieping van onderlinge samenwerking en het benutten 
van het oplossend vermogen van de samenleving te komen. Met het programma ‘Slimmer en sterker Bestuur’ heeft de provincie 
Zuid-Holland de aanzet willen geven voor het versterken van een krachtig openbaar bestuur in Zuid-Holland. Deelname aan het 
Bestuurdersdiscours is op persoonlijke uitnodiging: de uitnodigingen zijn op 2 november jl. verzonden. Bij de selectie van de 
deelnemers is gezocht naar beleidsmakers en beslissers met expertise en/of doorzettingsmacht op de thematiek van de 
conferentie. Het discours wordt op 7 december ingeleid door o.a. Maarten Schurink, secretaris-generaal BZK en door Jaap Smit, 
commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Meer informatie: www.bestuurdersdiscours.nl. 
 

VZHG EN MEERJARENVISIE VNG – BIJEENKOMST 21 FEBRUARI 2019 

De VNG wil met de provinciale afdelingen in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende 
jaren zijn, en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur. Uiteindelijk doel is  
een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024. De VNG en de VZHG organiseren een bijeenkomst 
voor Zuid-Holland op donderdag 21 februari 2019 van 16.00 – 20.00 uur. Het VZHG bestuur heeft zelf reeds 
een drietal aandachtspunten benoemd: informatiesamenleving, de governance rond de energietransitie en 
regionale samenwerking en arbeidsmarkt. Binnenkort zal een uitvraag worden gedaan via de Zuid-Hollandse 

gemeentesecretarissen en griffiers naar aandachtspunten vanuit gemeenten in Zuid-Holland. Nadere gegevens over de 
bijeenkomst op 21 februari volgen nog. Voor meer informatie over de Meerjarenvisie klik hier.  
 

NIEUWS VNG  

 

VNG BESTUUR BIJEEN OP 2 EN 3 OKTOBER 

Het VNG-bestuur kwam 2 en 3 oktober bijeen. Het bestuur heeft Eric van Oostenhout benoemd tot secretaris en Anne de Baat 
tot penningmeester van het VNG-bestuur. Overige bespreekpunten waren: de behoefte van commissies aan adviseurs uit 
andere netwerken. Afgesproken is een beperkt aantal adviseurs toe te laten en deze ook door het bestuur te laten benoemen. 
Verder is gesproken over de Inzet van expertiseteams, moties Algemene Ledenvergadering juni 2018, VNG-reactie op concept 
wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind, fonds tekortgemeenten, klimaatakkoord, preventieakkoord (roken, 
alcohol, overgewicht)en de  Green Deal zorg. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG VACATURES 

In de eerder bekend gestelde vacature in het College van Arbeidszaken voor een raadslid is tot waarnemend lid benoemd Willie 
de Zoete, raadslid  van de gemeente Westland. In de vacature in de Commissie Europa en internationaal is tot waarnemend lid 
benoemd Robert van Asten, wethouder van Den Haag. De Buitengewone ALV (BALV) benoemt op 30 november a.s. definitief de 
nieuwe leden van het bestuur en de commissies van de VNG uit de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten en 
eventuele tegenkandidaten. Lees meer: VNG-ledenbrief: 'Bekendmaking kandidaten en opening mogelijkheid 
tegenkandidaatstelling' . Lees ook: Bijlage: 'Overzicht voorgedragen kandidaten VNG bestuur en commissies' .  
 

VNG REACTIE PLAN VAN AANPAK VERSTERKING LOKALE DEMOCRATIE 

De vraagstukken van mensen in steden, dorpen en wijken moeten centraal staan, niet het bestuurlijk systeem. Het beter in 
positie brengen van politieke ambtsdragers is belangrijk, maar het gaat ook over het delen van zeggenschap en eigenaarschap, 
en de betrokkenheid van het bestuur bij inwoners. Dat schrijft de VNG o.a. in reactie op het BZK Plan van Aanpak Versterking 
Lokale Democratie.  De onderwerpen die het Plan van Aanpak noemt, richten zich volgens de VNG op dossiers binnen het 
ministerie van BZK. Verbreding is mogelijk door bijvoorbeeld de maatschappelijke opgaven in de lokale praktijk, op basis van de 
collegeprogramma’s van de nieuwe gemeentebesturen, als uitgangspunt te nemen. Lees meer: VNG-reactie Plan van Aanpak 
Versterking Lokale Democratie en Bestuur.  
 

UITVOERING SAMENHANGENDE MOTIES SOCIAAL DOMEIN 

Op de ALV van de VNG op 27 juni jl. hebben de leden in een viertal moties hun zorgen geuit over de financiële tekorten in het 
sociaal domein. De VNG heeft hierover vervolgens intensief contact gehad met het kabinet. In recente contacten met het 
kabinet en uit een brief van het kabinet van 6 november blijkt volgens de VNG dat het kabinet de signalen uit gemeenten serieus 
neemt, de tekorten bij gemeenten erkent en op dit moment voor een deel tegemoetkomt aan de oproep in de vier moties. Het 
kabinet biedt naar inschatting van de VNG een toereikende financiële tegemoetkoming voor de problemen bij de BUIG die 
voorkomt dat tekorten uit het verleden doorwerken. Tegelijkertijd heeft de VNG geconstateerd dat op het gebied van jeugd er 
nog geen structurele afspraken over een toereikend macrobudget zijn gemaakt. Lees meer: Uitvoering vier samenhangende 
moties sociaal domein. en Brief BZK - Reactie Moties ALV. Klik hier voor meer informatie en nadere voorstellen van de VNG.  
 

VNG BESTUURDERSDAG EN BALV OP 30 NOVEMBER A.S.  

http://www.bestuurdersdiscours.nl/
https://vng.nl/meerjarenvisie
https://vng.nl/nieuws/18-10-05/terugblik-bestuursvergadering-3-oktober-2018?goal=0_d4869ce906-4bf0fb2922-52191985
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20181026_ledenbrief_bekendmaking-kandidaten-en-opening-mogelijkheid-tegenkandidaatstelling.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20181026_ledenbrief_bekendmaking-kandidaten-en-opening-mogelijkheid-tegenkandidaatstelling.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/attachments/20181026_concept_lbrf_bekendmaking_kandidaten_en_tegenkandidaatstelling_bijlage.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/u201800823_7055.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/u201800823_7055.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/5b_20181106_ledenbrief_uitvoering-vier-samenhangende-moties-sociaal-domein.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/5b_20181106_ledenbrief_uitvoering-vier-samenhangende-moties-sociaal-domein.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/attachments/5b-bijlage_brief-minister-bzk-inzake-moties-sociaal-domein-in-alv-vng.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/brieven/uitvoering-vier-samenhangende-moties-sociaal-domein
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Op vrijdag 30 november a.s. vindt de achtste “VNG Bestuurdersdag” met aansluitend een Buitengewone ALV plaats in de 
Jaarbeurs in Utrecht. Thema van de bestuurdersdag is : “Zo doen we dat! Een analyse van de collegeakkoorden” (Wat zijn de 
overeenkomsten en verschillen en welke trends zien we terug bij de voornemens van ruim 380 gemeenten). Na het plenaire 
deel presenteren de elf bestuurlijke beleidscommissies in deelsessies hun belangrijkste speerpunten voor de komende periode. 
Op de agenda van de BALV staan naast huishoudelijke zaken een aantal inhoudelijke zaken zoals: verantwoording over moties 
ALV 27 juni 2018, verantwoording over samenhangende moties sociaal domein (op basis kabinetsreactie), rapportage Fonds 
Tekortgemeenten, geschillencommissie sociaal domein, randvoorwaarden Klimaatakkoord, proces Standaardverklaring en  
uitwerking Bestuursakkoord Beheer Omgevingswet. Ook op de agenda staan een aantal verenigingszaken. Voor de agenda en 
stukken van de BALV klik hier.  Klik hier voor meer informatie over het programma en wijze van aanmelden.   
 

NIEUWS VNG COMMISSIES  

 

VNG COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEID (BENV) 

Deze commissie vergaderde op 3 oktober met o.a. de volgende bespreekpunten: zorg en veiligheid: implementatie 
plan verplichte GGZ, bestuur: procesvoorstel Code Interbestuurlijke Verhoudingen, procesvoorstel Expertiseteam 'lokale 
democratie', veiligheid: vliegtuigbergingen Tweede Wereldoorlog, recht: wet open overheid, zorg en veiligheid: nationaal 
preventieakkoord alcohol.  Op 11 en 12 oktober werd vergaderd in Tilburg met o.a. de volgende bespreekpunten: ambities, 
prioriteiten en opdrachten van de commissie en naar de toekomst van het lokaal bestuur.  
 

VNG COMMISSIE ZORG, JEUGD EN ONDERWIJS (ZJO) 

Deze commissie vergaderde op 3 oktober met o.a. de volgende bespreekpunten: gemeentelijke visie Preventie-akkoord, Wmo 
en de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, hulpmiddelenverstrekking aan thuiswonende mensen met een Wlz-indicatie 
naar de Wlz, langer Thuis, GGZ akkoord en onderwijshuisvesting. Klik hier voor een terugblik.  
 

VNG COMMISSIE PARTICIPATIE, SCHULDHULPVERLENING EN INTEGRATIE (PSI)  

Deze commissie vergaderde op 3 oktober met o.a. de volgende bespreekpunten: het Breed Offensief, het wetsvoorstel 
adviesrecht schuldenbewind en de implementatieagenda inburgering. Klik hier voor een terugblik.  
 

VNG COMMISSIE RUIMTE, WONEN EN MOBILITEIT (RWM) 

Deze commissie vergaderde op 12 oktober met o.a. de volgende bespreekpunten: voortgang klimaatakkoord, stand van zaken 
energietransitie en Regionale Energie Strategieën, actualiteiten mobiliteit, beheer landelijke voorziening Digitaal Stelsel 
Omgevingswet, VNG-inzet IBP-Wonen en Woonagenda, Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Klik hier voor een terugblik.   
 

VNG COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFIERS (RENG)  

Op 11 en 12 oktober had deze commissie een 24 uurs heisessie. Dit was deels samen met de commissie Bestuur en Veiligheid.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN  

 

HOGERE VERGOEDING VOOR RAADSLEDEN IN KLEINE  GEMEENTEN 

De maandelijkse vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners gaat omhoog. Het ministerie van BZK en de 
VNG hebben een akkoord bereikt over de verhoging en de financiering. De maandelijkse vergoeding wordt €958,91; gelijk aan 
de huidige vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 40.000 inwoners. Het ministerie van BZK betaalt de verhoging met 
terugwerkende kracht vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Vanaf 2019 wordt de verhoging structureel uit het 
gemeentefonds betaald: hier staat een verkorting van de uitkeringsduur van gewezen burgemeesters en wethouders tegenover.  
Klik hier voor meer informatie.  
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN  

 

BENOEMINGSWIJZE BURGEMEESTERS 

Op 13 november a.s. is de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel Jetten tot deconstitutionalisering van de benoeming 
van de burgemeester. De VNG, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, de Wethoudersvereniging en het Nederlands 
Genootschap van Burgemeesters roepen de Eerste Kamer  in een gezamenlijke brief op om niet in te stemmen met het 
wetsvoorstel. De burgemeester heeft volgens de opstellers een centrale verbindende positie in het gemeentebestuur: die kan 
niet los worden gezien van de posities, rollen, verantwoordelijkheden van de andere spelers en organen in het 
gemeentebestuur. Van vele kanten is erop aangedrongen om eerst te komen tot een (probleem)analyse van en visie op de 

https://vng.nl/agenda-stukken-buitengewone-alv-2018
https://vng.azavista.com/event_website_pages/view/5b7d2bfd-727c-4da0-9d12-3aa5ac110003/5b7d2bfb-ca94-4d31-91f9-3aa5ac110003/eaad7e9026
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/terugblik-commissie-zorg-jeugd-en-onderwijs-oktober
https://vng.nl/nieuws/18-10-12/terugblik-commissie-psi-oktober-2018?goal=0_d4869ce906-56991846f5-52191985
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/nieuws/terugblik-commissie-ruimte-wonen-en-mobiliteit-oktober-2018
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/akkoord-over-hogere-vergoeding-voor-raadsleden-in-kleine-gemeenten
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toekomst van de lokale democratie en het lokale bestuur. Daaruit moet helder worden welke plaats de burgemeester inneemt 
en welke aanstellingswijze daar dan vervolgens bij past. Lees meer: Gezamenlijke brief  aan Eerste Kamer. Ook burgemeesters 
(31) hebben een brandbrief opgesteld, o.a. ondertekend door de Zuid-Hollandse burgemeesters Ahmed Aboutaleb, Liesbeth 
Spies, Charlie Aptroot, Marja van Bijsterveldt, Wouter Kolff, Agnes van Ardenne en Gert-Jan Kats. Lees meer: brief van de 31 

burgemeesters.   
 

PROVINCIAAL BESTUUR  

 

BEGROTING 2019  

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland presenteren een Begroting 2019 die blijft bouwen aan een slimmer, schoner en sterker 
Zuid-Holland. GS begroten in 2019 € 919 mln aan uitgaven waarvan € 698 mln aan lasten. De extra uitgaven binnen de 
programma’s bedragen in 2019 € 20,9 mln vanuit de vrije ruimte. Daarbij is men zich ervan bewust dat het politieke landschap 
vanaf maart 2019 (verkiezingen provinciale staten) kan veranderen. Om een indruk te geven van de  plannen in 2019 worden 
een aantal onderwerpen genoemd:  energievernieuwing, naar een klimaatbestendige delta, best bereikbare provincie, naar een 
nieuwe economie: the next level, naar een gezonde aantrekkelijk leefomgeving en naar een levendige meerkernige metropool. 
Klik hier voor meer informatie.   
 

ACTIEPLAN WONINGBOUW  

De provincie Zuid-Holland stelt mankracht en geld beschikbaar om de woningbouw in Zuid-Holland versneld te realiseren. De 
maatregelen maken deel uit van het Actieplan Woningbouw. In Zuid-Holland moeten tot 2025 zo’n 100.000 woningen gebouwd 
worden. Dat bouwen lastig is, blijkt uit onderzoek van bureau Fakton in opdracht van de provincie. Gemeenten geven aan te 
beschikken over te weinig capaciteit en expertise om alle plannen gerealiseerd te krijgen. Denk daarbij aan tekorten aan 
planeconomen of vergunningverleners. Daarom start de provincie met een Vliegende Brigade; een team dat dit tijdelijke tekort 
opvult. Ook kunnen zij gericht advies geven over bijvoorbeeld energietransitie of transformatie van bestaande gebouwen. De 
precieze invulling hangt af van de vraag van gemeenten. Klik hier voor meer informatie.  
 

RAPPORTAGE INTERBESTUURLIJK TOEZICHT 2017  

Begin oktober heeft de provincie Zuid-Holland de resultaten verzonden naar alle colleges van het 
door de provincie uitgevoerde interbestuurlijk toezicht (IBT) op de Zuid-Hollandse gemeenten 
over 2017. In lijn met de bestuurlijke afspraken stelden de raden hun gemeentelijke Rapportage 
IBT vast en verzonden deze aan de provincie, als onderdeel van de jaarrekening 2017. De 
gemeenten gaven hierin hun oordeel over de staat van de domeinen financiën, ruimtelijke 

ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, informatie- en archiefbeheer en huisvesting vergunninghouders. De provincie 
beoordeelde de informatie en verwerkte deze in de provinciale Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2017 met een 
totaalbeeld van de prestaties van alle 60 Zuid-Hollandse gemeenten. In totaal zijn er vijf gemeenten die voor meer dan de helft 
van de zes domeinen oranje of rood scoren. Klik hier voor meer informatie.  
 

SELECTIE NIEUWS UIT DE REGIO’S  

 

DRECHTSTEDEN- ONTWIKKELEN RIVIEROEVERS 

Het ministerie van LNV heeft regio's opgeroepen om plannen in te dienen voor de zogeheten regio-envelop. Dat is een bedrag 
dat het Rijk heeft gereserveerd om regio's te ondersteunen bij de uitvoering van plannen met een Nationale uitstraling. De regio 
Drechtsteden heeft deze handschoen opgepakt en een plan ingediend voor de ontwikkeling van rivieroevers. De Drechtsteden 
hebben,  met steun van de Provincie Zuid-Holland, ondernemers uit de regio en andere partners, plannen  ingediend om 
Drechtstedelijke rivieroevers in vier gemeenten te ontwikkelen.  Klik hier voor meer informatie.  
 

DIENSTVERLENING EN INFORMATIESBELEID 

 

ONDERZOEK MEDIAWIJSHEID 

In opdracht van Mediawijzer.net is onderzoek gedaan naar mediawijsheid. Mediawijsheid 
bestaat uit kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om 
te gaan met digitale media. Hoe mediawijs mensen zijn, bepaalt of mensen zich staande 
kunnen houden in de digitale samenleving en in hoeverre ze kunnen profiteren van de kansen 

die digitalisering biedt. Het onderzoek heeft geresulteerd in het rapport 'Hoe mediawijs is Nederland?' In het rapport worden 
vier groepen burgers onderscheiden: koplopers (30%), actieven (22%, minder in staat om kansen te benutten), afwachtenden 
(21%, volgend, wat onzeker en met beperkte interesse) en kwetsbaren (27%, laag kennisniveau, wantrouwend, hulpbehoevend 

https://www.burgemeesters.nl/sites/www.burgemeesters.nl/files/File/20181102%20gezamenlijke%20brief%20Eerste%20Kamer%20deconstitutionalisering.pdf
https://www.burgemeesters.nl/sites/www.burgemeesters.nl/files/File/brief%2031%20burgemeesters.pdf
https://www.burgemeesters.nl/sites/www.burgemeesters.nl/files/File/brief%2031%20burgemeesters.pdf
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@22140/provincie-blijft/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@22074/provincie-neemt/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/lokaal-bestuur/interbestuurlijk/
https://www.drechtsteden.nl/nieuws/drechtse-rivieroevers-bieden-unieke-kans-voor-wonen-en-werken
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en onkundig). Uit het onderzoekt blijkt dat 78% procent van de Nederlanders van mening is dat de overheid meer moet doen 
om mensen te helpen hun weg te vinden in de digitale wereld. Lees meer: Rapport Hoe mediawijs is Nederland?.  
 

DIGITALISERING GEMEENTEN  

VNG Realisatie heeft onderzoek gedaan naar de digitale volwassenheid van gemeenten. In totaal werd de beschikbaarheid van 
56 producten onderzocht. De producten variëren van het aanvragen van vergoeding leerlingenvervoer tot het aangeven van 
overlijden en van het melden van ondertrouw tot inzage in bouwdossiers. Ten opzichte van 2017 laat het onderzoek een stijging 
zien van het landelijk gemiddelde. Bij producten voor burgers steeg de gemiddelde digitale volwassenheid van 73 % naar 76 %. 
Bij producten voor ondernemers steeg het gemiddelde van 59 % naar 63 %. Klik hier voor meer informatie.  
 

PINBELEID BIJ GEMEENTEN 

In een beperkt aantal gemeenten is het voor het aanvragen van documenten zoals een paspoort of rijbewijs niet meer mogelijk 
om aan de balie met contant geld te betalen. Dit is voor bepaalde groepen inwoners een probleem, omdat zij niet met een 
pinpas kunnen of willen betalen. Het is belangrijk dat niemand wordt uitgesloten van dienstverlening. De Europese 
Centrale Bank (ECB) heeft de VNG, via De Nederlandsche Bank (DNB), hierover een brief gestuurd. Inwoners kunnen worden 
gestimuleerd om per pin te betalen, maar voor hen die dat niet kunnen of willen, moet  maatwerk worden geleverd. Lees meer: 
Pinbeleid bij gemeenten.  

 

GEMEENTEFINANCIEN 

 

RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING IN JAARREKENING VAN GEMEENTE 

Er komt een wetswijziging aan over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van B 
en W vanaf het boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarstukken. De komende maanden wordt 
duidelijker wat deze wijziging concreet gaat inhouden en wat de gevolgen hiervan zijn. De externe accountants geven in de 
toekomst dan nog een controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief dan de 
rechtmatigheidsverantwoording door het college van B en W die in de jaarrekening wordt opgenomen. Vanuit de commissie 
BBV gaat een subcommissie aan de slag met de nadere uitwerking. Klik hier voor meer informatie.  
 

UITBETALING AFKOOPSOM REGRESRECHT WMO 2018 

Eind oktober betaalt de VNG de afkoopsom uit aan de gemeenten die deelnemen aan de regresovereenkomst Wmo. 
Gemeenten ontvangen voor 2018 een bedrag van € 0,6265 per inwoner. De uitbetaling gebeurt op basis van het inwonertal per 
1 januari 2018. Het regresrecht stelt gemeenten in staat de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde bij 
wettelijke aansprakelijkheid, in het geval van een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. Klik hier voor meer informatie.  

 

GEZONDHEID EN WELZIJN 

 

ZORG EN VEILIGHEID  

Zorg, welzijn, jeugdhulp, veiligheid en straf zouden  beter met elkaar verbonden kunnen worden. Hierover gaat 
het in een speciale (maandelijks te verschijnen) Nieuwsbrief.  De brief wordt geïntroduceerd door wethouder 
Sven de Langen (Rotterdam), voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, en burgemeester Theo 
Weterings (Tilburg), voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid. Lees meer: Nieuwsbrief Zorg + 
Veiligheid, nummer 1, oktober 2018. Met de Discussienotitie “Zorg en Veiligheid” wil de VNG het gesprek op gang 
brengen tussen alle betrokken partners. Lees meer: Discussienotitie Zorg en Veiligheid: green paper.  

 

JEUGD 

 

VERDELING MIDDELEN FONDS TEKORTGEMEENTEN 

N.a.v. tekorten van gemeenten in het sociaal domein, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld. Het fonds bedroeg € 200 
miljoen. Tijdens de ALV van de VNG op 27 juni jl. zijn de criteria voor de verdeling van de middelen in het fonds vastgesteld, is 
een commissie ingesteld, en hebben gemeenten ingestemd om € 100 miljoen te dekken vanuit het Gemeentefonds. In totaal is 
meer aangevraagd dan de beschikbare € 200 miljoen. Dit laat zien dat de tekorten in het sociaal domein aanzienlijk zijn. 
Bovendien is het belangrijk te realiseren dat dit alleen gaat om tekorten op nieuwe taken Jeugd en Wmo die in 2016 en 2017 
gecombineerd boven 40 euro per inwoner kwamen. Er zijn veel meer gemeenten die tekorten hebben, maar in deze jaren niet 
boven deze drempel komen. Uiteindelijk kwamen 77 gemeenten in aanmerking voor middelen uit het fonds. Lees meer:  
Ledenbrief BALV Fonds tekortgemeenten. En Verdeling per gemeente. Klik hier voor meer informatie.  

 

https://vng.nl/files/vng/201810003-rapport-mediawijsheid-volwassenen.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/nieuws/digitale-volwassenheid-gemeenten-verder-gestegen
https://vng.nl/brieven/pinbeleid-bij-gemeenten
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/begroting-en-verantwoording/nieuws/rechtmatigheidsverantwoording-in-jaarrekening-van-gemeente
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/financien-wmo/nieuws/uitbetaling-afkoopsom-regresrecht-wmo-2018
https://mailchi.mp/0dec4a2fc7e1/nieuwsbrief-zorg-veiligheid-nummer-1
https://mailchi.mp/0dec4a2fc7e1/nieuwsbrief-zorg-veiligheid-nummer-1
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/discussienotitie-zorg_20180926.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/gemeentefinancien-in-beleidsdossiers/brieven/rapportage-fonds-tekortgemeenten-balv
https://vng.nl/files/vng/verdeling_van_de_middelen_fonds_tekortgemeenten_2018.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/verdeling-middelen-fonds-tekortgemeenten-bekend
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MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 

 

KLIMAATAKKOORD  

Onlangs bracht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een analyse uit betreffende het klimaatakkoord. De VNG heeft per 
sectortafel de belangrijkste punten op een rij gezet.  Het betreft de tafels gebouwde omgeving, mobiliteit, elektriciteit, industrie, 
en landbouw en landgebruik. Klik hier voor meer informatie. Begin oktober heeft het Kabinet gereageerd op het Voorstel voor 
Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Opvallende onderdelen uit de appreciatie hebben betrekking op: gebouw gebonden 
financiering, belastingschuif, overdrachtsbelasting, vasthoudend aan budgettaire kader, ISDE voorzetten, wetgevingsagenda, 
RES, wettelijke normering utiliteit en norm voor woningeigenaren. Klik hier voor meer informatie. Wat wordt er in deze analyse 
gezegd over de Regionale Energiestrategie (RES)?  Klik hier voor meer informatie.  
De VNG heeft samen met het IPO en Unie van Waterschappen een publicatie over RES gemaakt: Regionale Energiestrategie: 
Regionaal samenwerken voor realisatie van de Klimaatopgave.  
 

CORPORATIES EN VERDUURZAMING WONINGEN  

Het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) heeft berekend dat de woningcorporaties onvoldoende financiële middelen 
hebben om hun sociale huurwoningen tot 2030 te renoveren tot gemiddeld energielabel A. Het onderzoek toont ook aan dat 
corporaties niet extra kunnen investeren in nieuwbouw. Lees meer: WSW-onderzoek ziet grenzen aan investeren in 
verduurzaming bij corporaties.  

 

RUIMTE EN WONEN 

 

ROADMAP INVOERING OMGEVINGSWET 

Vlak voor de zomer heeft de VNG een concept-versie van de roadmap Invoering Omgevingswet gepubliceerd. Deze roadmap is 
in de afgelopen maanden getoetst op volledigheid en correctheid en verder uitgewerkt. De roadmap geeft gemeenten en hun 
uitvoeringsorganisaties een overzicht van de activiteiten die zij moeten ondernemen om de wet goed in werking te laten treden. 
De roadmap bevat een overzicht van de verplichtingen voor gemeenten vóór de inwerkingtreding van de wet en geeft ook 
inzicht in zaken die je vanuit de geest van de wet zou kunnen of moet willen realiseren. Lees meer: Roadmap Invoering 
Omgevingswet. Lees ook: Brief aan gemeentesecretarissen: Stand van zaken DSO-LV en Collectief Gemeentelijke Voorziening. 

 

WERK EN INKOMEN 

 

ADVIESRECHT GEMEENTEN SCHULDENBEWIND 

De VNG heeft gereageerd op het concept wetsvoorstel adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind. In de reactie is input 
van de leden verwerkt. De VNG geeft de ministeries van SZW en JenV vijf fundamentele randvoorwaarden mee waaraan zou 
moeten worden voldaan om het adviesrecht te laten slagen. Lees meer: VNG-brief aan SZW en JenV: Bestuurlijke advies 
conceptwetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind. 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://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/het-pbl-over-de-sectortafels-van-het-klimaatakkoord
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/appreciatie-vhka-wat-betekent-dit-voor-gemeenten
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/het-pbl-over-de-regionale-energiestrategie
https://vng.nl/publicaties/regionale-energiestrategie-regionaal-samenwerken-voor-realisatie-van-de-klimaatopgave
https://vng.nl/publicaties/regionale-energiestrategie-regionaal-samenwerken-voor-realisatie-van-de-klimaatopgave
https://www.wsw.nl/media/nieuwsarchief/nieuwsbericht/wsw-onderzoek-ziet-grenzen-aan-investeren-in-verduurzaming-bij-corporaties/
https://www.wsw.nl/media/nieuwsarchief/nieuwsbericht/wsw-onderzoek-ziet-grenzen-aan-investeren-in-verduurzaming-bij-corporaties/
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/publicaties/roadmap-invoering-omgevingswet-gemeenten
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/publicaties/roadmap-invoering-omgevingswet-gemeenten
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20181016_brief_update_dso_-_gs.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/brieven/vng-bestuurlijke-advies-conceptwetsvoorstel-adviesrecht-gemeenten-bij-schuldenbewind
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/brieven/vng-bestuurlijke-advies-conceptwetsvoorstel-adviesrecht-gemeenten-bij-schuldenbewind
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/vijf-randvoorwaarden-adviesrecht-gemeenten-schuldenbewind
mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl

