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NIEUWS VZHG 

 

WIJZIGINGEN VZHG BESTUUR  

In de vacature voor een 100.000+ gemeente is voorzien door de benoeming van Hatte 
van der Woude, wethouder (VVD) van Delft (foto links). Zij heeft in Delft o.a. de 
portefeuille onderwijs, jeugd en jeugdzorg, Integratie, inburgering en emancipatie en 
regiegemeente. In de vacature voor de  categorie gemeenten tot 40.000 inwoners is 
voorzien door de benoeming van Joost van der Geest, wethouder (CDA) van Gorinchem. 
(foto rechts). Hij heeft o.a. de portefeuille verkeer & vervoer, milieu,  economie, sport  
en volksgezondheid. Het bestuur heet de nieuwe bestuursleden van harte welkom. Met 

de komst van de nieuwe bestuursleden is het VZHG bestuur inmiddels grotendeels weer compleet, na een groot aantal 
vacatures die ontstonden na de gemeenteraadsverkiezingen. Klik hier voor een overzicht van het bestuur.  
 

VZHG BESTUUR OP 16 NOVEMBER TE GAST IN DELFT  

Op uitnodiging van burgemeester Marja van Bijsterveldt en wethouder Stephan Brandligt 
bracht het VZHG bestuur op 16 november een bezoek aan Delft. Middels een boottocht 
langs diverse interessante plaatsen werd o.a. het oude stadhuis bezocht, de Nieuwe Kerk en 
werd gevaren langs de Schieoevers, waarbij wethouder Stephan Brandligt een toelichting 
gaf. Er werd die dag afscheid genomen van een aantal oud-bestuursleden: voormalig 
voorzitter Mirjam Salet, Stephan Brandligt, Rinette Reynvaan en Joke Reuwer. Eveneens 
werd reeds afscheid genomen van Jan Luteijn (vice-voorzitter), burgemeester van 
Cromstrijen en Harmen Akkerman, wethouder van Giessenlanden. Zij beëindigen het 
bestuurslidmaatschap in verband met gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2019. 

Voorzitter Klaas Tigelaar bedankte de oud-bestuursleden voor hun jarenlange inzet voor de VZHG en overhandigde een attentie.  
 

BESTUURDERSDISCOURS PZH-VZHG OP 7 DECEMBER 2018  

Op vrijdag 7 december jl. vond van in het provinciehuis in Den Haag het Bestuurdersdiscours 2018 
plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de provincie Zuid-Holland in samenwerking met 
de VZHG. Voorafgaand aan deze slotbijeenkomst hebben twee zogenaamde denktankdiners 
plaatsgevonden waarvoor bestuurders persoonlijk waren uitgenodigd. Thema van het discours 
was: de Omgekeerde Beleidscyclus; de netwerksamenleving aan zet. Centraal stond de dynamiek 

van relaties in de netwerksamenleving. Slaagt het bestuur er in om het oplossend vermogen van de netwerksamenleving te 
verbinden aan maatschappelijke opgaven? Centrale vraag hierbij was: wat betekent het primaat van de politiek in de context 
van netwerkend werken en wat is dan de rol van bestuurders en volksvertegenwoordigers. De ambitie van het 
Bestuurdersdiscours is om de opgedane leerervaringen te delen te bekijken hoe we met het oog op de toekomst de 
samenwerking kunnen versterken en ieder daarbij in zijn kracht kunnen zetten. De bijeenkomst werd geopend door 
dagvoorzitter Marijke Roskam, gevolgd door een video “Wood wide web” als metafoor van de netwerksamenleving, waarbij 
alles met elkaar verbonden is. Vervolgens sprak Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, een welkomstwoord. 
Middels een korte filmimpressie werden de belangrijkste inzichten en resultaten van het programma ‘Slimmer en Sterker 
Bestuur’ gepresenteerd. Daarin trad o.a. VZHG voorzitter Klaas Tigelaar op. Keynotespreker was Maarten Schurink, secretaris-
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generaal, ministerie van BZK. Na de pauze werden drie wetenschappers geïnterviewd t.w. de heren Pieter Tordoir, Frank van 
Oort en Ton van Raan rond het thema “Toekennen van publieke waarde aan netwerken”. Na de lunch en een bijzonder 
intermezzo (gedicht) door Deniz Dibooglu, vonden zogenaamde breakouts plaats, waarbij 18 ondernemers, startups en burgers 
korte plenaire pitches verzorgden over hun project, pilot of initiatief. Aan diverse tafels werden deze projecten kort toegelicht 
en werd onder leiding van tafelvoorzitters (Zuid-Hollandse burgemeesters) de vertaalslag gemaakt naar de kernvragen van het 
Bestuurdersdiscours.  Tijdens de plenaire terugkoppeling onder leiding van de dagvoorzitter werden inzichten uit de Breakouts 
opgehaald met gebruikmaking van Mentimeter.  Gedeputeerde Jeannette Baljeu en Klaas Tigelaar verzorgden het slotwoord. 
Van deze bijeenkomst en de beide denktankdiners zal binnenkort een E-Magazine verschijnen. Hierover vindt u meer informatie 
in het volgende VZHG Journaal.   

                
 

WIJZIGING AANTAL LEDEN VZHG  PER JANUARI 2019 

Het aantal gemeenten in Zuid-Holland wijzigt per 1 januari 2019 van 60 gemeenten naar 52 gemeenten. Dit heeft ook gevolgen 
voor het aantal leden van de VZHG. Per die datum zullen de volgende nieuwe gemeenten ontstaan: de gemeente Noordwijk en 
Noordwijkerhout worden de nieuwe gemeente Noordwijk. De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard worden de nieuwe 
gemeente Molenlanden. De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en 
Strijen) worden de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Na herindeling van de gemeenten Leerdam en Zederik met de gemeente 
Vianen, behoort de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden tot de provincie Utrecht.  
 

BIJEENKOMST VZHG EN VNG MEERJARENVISIE 2020-2024 OP 21 FEBRUARI 2019  

Op donderdag 21 februari 2019 vindt van 16.00 - 20.00 uur een Zuid-Hollands netwerkmoment 
plaats in het kader van de ontwikkeling van een nieuwe Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024. 
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis van Leidschendam. Met elkaar willen wij in kaart 
brengen wat volgens  de Zuid-Hollandse gemeenten de belangrijkste thema’s voor de 
komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal 
bestuur. Wij rekenen ook op úw bijdrage aan dit traject! Het VZHG bestuur heeft reeds drie 
prioriteiten benoemd die in ieder geval aan de orde zullen komen: informatiesamenleving, 

energietransitie (RES) en regionale samenwerking en arbeidsmarktbeleid. Bij de behandeling van deze thema’s zijn Zuid-
Hollandse leden van betreffende VNG commissies betrokken als discussieleiders.                                                             
De volgende leden hebben reeds hun medewerking toegezegd: Saskia Bruines, wethouder Den Haag en Robert van Dijk, griffier 
Teylingen namens commissie Informatiesamenleving; Hilde Niezen, wethouder Gouda namens de commissie Ruimte, wonen en 
mobiliteit en Stephan Brandligt, wethouder Delft; Peter Heijkoop, wethouder Dordrecht en Margreet van Driel, wethouder 
Zoetermeer namens de commissie participatie, schuldhulpverlening en integratie. Lees meer: Meerjarenvisie gemeenten 2020-
2024 . De vooraankondiging voor deze bijeenkomst is door de VNG verzonden. Bijzonderheden over het programma volgen 
later. Aanmelden: klik hier.  
 

SAVE THE DATE 2019 

Donderdag 21 februari van 16.00-20.00 uur :  Bijeenkomst VNG en VZHG Meerjarenvisie 2020-2024.  
Vrijdag 12 april van 09.30- 15.00 uur  Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en ALV VZHG in Rotterdam.   
Overige bijzondere data:  
Woensdag 20 maart     Provinciale Statenverkiezingen en Waterschappen.  
Donderdag 23 mei     Europese Parlementsverkiezingen.     
Dinsdag 4 en woensdag 5 juni   VNG Jaarcongres en ALV in Barneveld. 
 

NIEUWS VNG  

 

VNG BESTUURSVERGADERINGEN  

Het VNG bestuur vergaderde op 1 november en besprak o.a.: onderwijshuisvesting, raadsledenvergoeding, de Buitengewone 
ALV en Fonds Tekortgemeenten. Marco Florijn lichtte namens de commissie de uitkomsten toe van de verdeling van de 
middelen in het Fonds Tekortgemeenten. Het bestuur stemde ook in met de Bestuurlijke Afspraken Programma Religieus 
Erfgoed, het Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer en het Bestuursakkoord Klimaatadaptie. Klik hier voor een terugblik.  
Op 6 december werd o.a. besproken: terugblik BALV en Bestuurdersdag, stand van zaken meerjarenvisie, Position papers 

https://meerjarenvisie.vng.nl/gelderland
https://meerjarenvisie.vng.nl/gelderland
https://vng.nl/meerjarenvisie
https://meerjarenvisie.vng.nl/zuid-holland
https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijshuisvesting/nieuws/terugblik-bestuursvergadering-november
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Begrotingsbehandelingen, VNG begroting en VNG agenda 2019, memo lokale partijen, VNG Jaarcongres 2019, memo Provinciale 
Afdelingen VNG, standaardisering Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), klimaatakkoord, intentieverklaring 
basisvoorziening beeldmateriaal, arbeidsvoorwaardennota en agenda’s en terugkoppelingen diverse commissievergaderingen.  
 

VNG ESSAY SAMENWERKEN OP DE MEENT  

In het essay “Samenwerken op de meent. Over autonomie van gemeenten, hun onderlinge solidariteit en de rol van het Rijk” 
verkent de VNG het krachtenveld waarin gemeenten hun (nieuwe) taken moeten waarmaken. Ze zijn autonoom maar ook van 
elkaar en het Rijk afhankelijk. Zijn die afhankelijkheden in evenwicht? Wat is nodig om de balans te versterken? Lees meer: Essay 
Samenwerken op de Meent.  
 

VACATURES VNG BESTUUR EN COMMISSIES 

De voorgedragen kandidaten voor de in totaal 216 vacatures werden bij de BALV van de VNG op 30 november jl. officieel 
benoemd.  Het VZHG bestuur feliciteert de benoemde Zuid-Hollandse bestuurders en wenst hun veel succes!  Een aantal 
vacatures wordt in verband met de gemeentelijke herindelingen pas na de raadsverkiezingen van 21 november 2018 
opengesteld. Ook worden dan een aantal andere vacatures opengesteld. Rekening houdend met de tijd die is gemoeid met de 
collegevorming zullen deze vacatures begin januari 2019 per ledenbrief worden opengesteld.   
 

TERUGBLIK BESTUURDERSDAG EN BALV VNG OP 30 NOVEMBER  

Op 30 november jl. vond de achtste VNG Bestuurdersdag plaats in Utrecht met als thema “Zo doen we dat!” Een analyse van de 
collegeakkoorden. Uit deze analyse is o.a. gebleken dat het woord ‘samen’ vaak voor komt: samen met anderen, samen met 
inwoners en samen met maatschappelijke organisaties.  Andere onderwerpen zijn:  klimaat, wonen, energie en 
laaggeletterdheid. Lees meer: Highlights coalitieakkoorden. Tijdens de Bestuurdersdag sprak Jantine Kriens, algemeen directeur 
VNG, op het podium met een aantal personen rond drie thema’s: coalitieonderhandelingen, klimaat en energie en 
dienstverlening. Deelnemers konden vervolgens verschillende deelsessies bijwonen: klik hier voor de presentaties.  De BALV 
werd geopend door VNG-voorzitter Jan van Zanen.  Alle uitslagen van de stemmingen vindt u hier.  
 

NIEUWS VNG COMMISSIES  

 

VNG COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEID 

Deze commissie vergaderde op 1 november met het volgende bespreekpunt: Financiering Waterschapsverkiezingen. Op 6 
december stonden de volgende bespreekpunten op de agenda: gegevensuitwisseling en ondermijning, ambities commissie 
Bestuur en Veiligheid 2019, wet Open Overheid en herziening beleidskader herindelingen.   
 

VNG COMMISSIE INFORMATIESAMENLEVING 

Deze commissie vergaderde op 1 november met o.a. de volgende bespreekpunten: het Jaarplan Gezamenlijke Gemeentelijke 
Uitvoering (GGU) 2019, position paper Digitale Dienstverlening en een advies van de Raad van State over de gevolgen van 
digitalisering voor overheidstaken. De leden werden ook geïnformeerd over het Common Ground-initiatief van een aantal 
gemeenten, dat vorig jaar is gestart. Common Ground is een nieuwe gemeentelijke ICT-infrastructuur. Het stelt gemeenten in 
staat sneller te innoveren en kosten te besparen en het vergemakkelijkt de naleving van privacywet- en regelgeving.  Klik hier 
voor een terugblik.  
 

VNG COMMISSIE ZORG, JEUGD EN ONDERWIJS (ZJO) 

Deze commissie vergaderde op 6 december met o.a. de volgende bespreekpunten: uitwerking strategische agenda commissies 
PSI en ZJO, procesvoorstel financiën SD procesvoorstel, verdeelmodel sociaal domein, toekomst rijksbeleid laaggeletterdheid en 
terugblik bestuurlijke overleggen.  
 

VNG COMMISSIE PARTICIPATIE, SCHULDHULPVERLENING EN INTEGRATIE (PSI) 

Deze commissie vergaderde op 6 december gedeeltelijk samen met de commissie ZJO met o.a. de volgende bespreekpunten:  
uitwerking strategische agenda commissies PSI en ZJO, procesvoorstel financiën sociaal domein, financiële beheersbaarheid 
sociaal domein, keuze verdeelsystematiek sociaal domein, Rijksbeleid volwasseneneducatie en laaggeletterdheid, afronding 
activiteiten Ondersteunings Team Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), Informatiebeveiliging GeVS (Suwinet), 
maatschappelijke diensttijd, samenwerking GGZ en Werk & Inkomen, terugblik bestuurlijk overleg VNG-SZW 15 november, 
vervolg Breed offensief, overdracht vangnetregeling Participatiewet naar UWV , beleidsdoorlichting artikel 2 SZW en de 
Werkkamer. 
 
 

https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/samenwerken-op-de-meent_20181011_002.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/samenwerken-op-de-meent_20181011_002.pdf
https://vng.nl/files/vng/highlights-coalitieakkoorden_20181129.pdf
https://vng.nl/presentaties-bestuurdersdag-en-balv-2018
https://vng.nl/uitslagen-stemmingen-balv-2018
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/dienstverlening-aan-inwoners-en-ondernemers/nieuws/terugblik-commissie-informatiesamenleving-november
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VNG COMMISSIE ECONOMIE, KLIMAAT, ENERGIE EN MILIEU (EKEM) 

Deze commissie vergaderde op 9 november (heidag) met o.a. de volgende bespreekpunten: klimaatakkoord, raamovereenkomst 
verpakkingen, expertiseteams en  onderhandelingsinzet mobiliteitstafel. Klik hier voor een terugblik.  
 

VNG COMMISSIE FINANCIEN  

Deze commissie vergaderde op 1 november met o.a. de volgende bespreekpunten: onderwijshuisvesting en financiële 
onderhandelingsruimte KIA voor cao WSW, de terugkoppeling op het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 8 oktober 
en opvolging moties ALV. Klik hier voor een terugblik.  
 

VNG COMMISSIE RUIMTE, WONEN EN MOBILITEIT (RWM) 

Deze commissie vergaderde op 6 december gedeeltelijk samen met de commissie EKEM. Op de agenda o.a.:  inhoudelijke 
discussie over de ruimtelijke consequenties van energietransitie, basispakket Omgevingsdiensten, naar een netwerk 
Programmatische aanpak stikstof, luchtvaartnota en herziening luchtruim, meerjarenagenda mobiliteit, concept Nationale 
Omgevingsvisie, concept bestuursakkoord Wet kwaliteitsborging bouw, uitwerking 10-puntenplan woonbeleid, 
saneringsregeling varkenshouderij, erfgoeddeal tussen VNG-IPO-UvW-OCW, aanzet voor VNG-reactie op Invoeringsbesluit 
Omgevingswet en betrokkenheid G40-voorzitter fysieke pijler bij commissie.  
 

VNG COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFIERS  

Deze commissie vergaderde op 6 december met o.a. de volgende bespreekpunten: raadsledenvergoeding kleine gemeenten, 
ambities commissie Raadsleden & Griffiers, VNG-agenda 2019, herzien beleidskader gemeentelijke herindelingen, programma 
Democratie in Actie, aanpak ondermijning / weerbaar bestuur, opdracht expertiseteam Lokale Democratie, modelverordening 
Right to Challenge, Plan van aanpak 'versterken positie en rol van gemeenteraden bij regionale samenwerking, 
handelingsperspectieven voor raadsleden', strategische agenda interbestuurlijk toezicht, herziening Code Interbestuurlijke 
Verhoudingen en  Herfstbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.  
 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN  

 

RAADSVERGOEDING IN KLEINE GEMEENTEN 

Nog dit jaar wordt de raadsledenvergoeding in kleine gemeenten (minder dan 24.000 inwoners) verhoogd. Met terugwerkende 
kracht wordt de raadsledenvergoeding verhoogd vanaf de installatie van de nieuwe gemeenteraden op 29 maart 2018. In een 
aantal Zuid-Hollandse gemeenten hebben op 21 maart 2018 echter geen verkiezingen plaatsgevonden omdat ze een 
herindelingsgemeente zijn. De herindeling gaat in per 1 januari 2019.  BZK heeft aangegeven dat de verhoging ingaat voor alle 
op 29 maart 2018 benoemde raadsleden, dat is inclusief de gemeenten die op dat moment geen verkiezingen hebben gehad. 
Over de periode 29 maart tot 31 december 2018 zal men dus ook, net als de andere gemeenten, de verhoogde raadsvergoeding 
moeten gaan toepassen. Per 1 januari 2019 zal weer gekeken moeten worden tot welke gemeenteklasse men dan behoort. Het 
kan zijn dat hierin niets wijzigt, dan blijft de raadsvergoeding op hetzelfde niveau als op 31 december 2018. Maar het kan ook 
zijn dat men in een andere gemeenteklasse terecht komt.  Klik hier voor meer informatie.  
 

DEMOCRATIE IN ACTIE  

Onlangs werd op de Dag van de Lokale Democratie het officiële startsein gegeven voor het drie jaar 
durende samenwerkingsprogramma “Democratie in Actie”. Het programma bestaat uit een groot 
aantal activiteiten die kunnen bijdragen aan de versterking van de lokale democratie zoals:  de Quick 
Scan Lokale Democratie, tien ontwikkeltrajecten van gemeenten, waarbij zij ondersteund worden bij 
een specifieke vraag binnen hun organisatie-ontwikkelproces. Hoe leer je bijvoorbeeld als 
gemeentelijke organisatie om te gaan met de veranderende verhouding tussen gemeente en 
gemeenschap? Verder worden gemeenten uitgenodigd samen aan de slag te gaan met de 

ondersteuning van de raad. Twintig gemeenteraden krijgen vanuit het programma begeleiding op maat. Klik hier voor meer 
informatie.  
 

HANDREIKING 'GRONDBELEID VOOR RAADSLEDEN' 

Onlangs is de geactualiseerde handreiking grondbeleid voor raadsleden uitgebracht. Het grondbeleid geeft raadsleden  
instrumenten om in te spelen op belangrijke ontwikkelingen. Welke instrumenten zijn dat? Welke keuzes kunt u maken? Aan 
welke knoppen kan een raadslid draaien om invloed te hebben op ruimtelijke ontwikkelingen en de risico’s die daarmee gepaard 
gaan? Lees meer: Grondbeleid voor raadsleden: wat u als raadslid moet weten over grondbeleid.   
 
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/terugblik-heidag-commissie-ekem-op-9-november-2018
https://vng.nl/nieuws/18-11-12/terugblik-commissie-financien-november?goal=0_d4869ce906-40acabe550-52191985
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/05/raadsleden-kleine-gemeenten-krijgen-hogere-vergoeding
https://www.lokale-democratie.nl/democratieinactie/nieuws
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/grondbeleid-voor-raadsleden_20181102.pdf
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PROVINCIAAL BESTUUR  

 

VITALE KERNEN IN ZUID-HOLLAND 

De provincie Zuid-Holland is een verkenning gestart naar hoe kleine kernen vitaal blijven. Daarvoor zijn als vertrekpunt drie 
onderzoeken uitgevoerd. Er is gekeken naar trends op het gebied van vitaliteit, de bestaande inzet van betrokken partners, naar 
beschikbare data over de kernen (zelfstandigheid, verbondenheid en leefbaarheid in kernen) en tot slot is er ingezoomd op 
mogelijke ruimtelijke ingrepen voor versterking van vitaliteit in kleinere kernen. Uit de onderzoeken blijkt volgens de provincie 
dat de situatie van Zuid-Hollandse kleine kernen relatief gunstig is ten opzichte van landelijke gebieden buiten de Randstad, 
maar dat het inspanning vraagt om dit ook in de toekomst zo te houden.  De provincie gaat de komende tijd samen met 
betrokken gemeenten aan de slag met de resultaten van de onderzoeken. Klik hier voor meer informatie.  
 

LANCERING CANON VAN ZUID-HOLLAND 

Het programma Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland bestaat uit een Themafonds, beheerd door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds (afdeling Zuid-Holland), een Steunpunt voor het vergroten en delen van (basis)kennis over erfgoedcollecties, 
ondersteund door Erfgoedhuis Zuid-Holland en sinds november jl. uit het digitale platform de Canon van Zuid-Holland. De 
provincie stimuleert collectie beherende erfgoedinstellingen om hun collecties digitaal te ontsluiten. Klik hier voor meer 
informatie.  
 

ACTIEPLAN WONINGMARKT 

De provincie Zuid-Holland gaat samen met het Rijk optrekken in het Actieplan Woningmarkt. Aan zogeheten ‘Doorbraaktafels’ 
gaan, naast Rijk en provincie, gemeenten, corporaties, marktpartijen en kennisinstellingen aan de slag met het oplossen van 
specifieke knelpunten bij het woningbouwvraagstuk. Denk hierbij aan tekorten aan arbeidskrachten in de bouw, sociale 
spreiding binnen woningmarktregio’s, middenhuur en flexwonen. Ook zullen deze partners projecten prioriteren die versneld 
moeten worden. Klik hier voor meer informatie.  
 

SELECTIE NIEUWS UIT DE REGIO’S  

 

DRECHTSTEDEN- ENERGIENEUTRAAL  

De samenwerkende gemeenten in de regio Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-
Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, met in totaal 270.000 inwoners en 140.000 gebouwen) werken samen met 
stakeholders aan het gezamenlijke doel om voor 2050 energieneutraal te zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft 
onderzoek gedaan de mogelijkheden en kosten van een aardgasvrije gebouwde omgeving in de Drechtsteden. Dit onderzoek 
staat in het rapport “'Technisch en economisch potentieel voor een aardgasvrije gebouwde omgeving in de regio Drechtsteden”.  
Klik hier voor meer informatie.  
 

MRDH – BESTUURSOVEREENKOMST MET PROVINCIE ZUID-HOLLAND  

Met het tekenen van de bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland – Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH),  
bekrachtigden begin november de provincie Zuid-Holland  en de Metropoolregio hun samenwerking. Hierin is, op basis van de 
opgedane ervaringen in de samenwerking en de tussentijdse evaluatie van de MRDH, de rol van de provincie in de vervoerregio 
MRDH verder ingevuld. Zij willen samen optrekken om de grote opgaven in de regio het hoofd te bieden, nu en in de toekomst.  
Klik hier voor meer informatie.  
 

MIDDEN-HOLLAND – BEREIKBAARHEID EN LEEFBAARHEID GOUWE GEBIED  

De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen, de Regio Midden-Holland en het 
Hoogheemraadschap van Rijnland werken samen aan een duurzame, landelijke en bereikbare regio in het gebied rondom de 
Gouwe. Dit jaar zijn de partijen daartoe gestart met de Programmatische Aanpak Gouwe, met als doel om bereikbaarheids- en 
leefbaarheidsknelpunten in het gebied op te lossen en economie te versterken. Dit staat in de gebiedsvisie Beter Bereikbaar 
Gouwe waarmee de betrokken bestuurders begin november hebben ingestemd. Klik hier voor meer informatie.  
 

KRIMPENERWAARD – STRATEGISCHE AGENDAPUNTEN 

Het afgelopen jaar hebben groepen bewoners, jongeren, ondernemers, agrariërs, agrarische natuurbeheerders, natuur- 
organisaties en bestuurders samengewerkt aan een strategische agenda voor de Krimpenerwaard. Het boek ‘Panorama 
Krimpenerwaard – Vitaal slagenlandschap met eigentijds elan’ is op 28 november jl. verschenen. Dit boek bevat o.a. 29 
strategische agendapunten over ruimtelijke thema’s zoals economie, natuur, wonen, energie, mobiliteit, landbouw en cultuur.   
Een van de aanbevelingen is BZK ervan te overtuigen de status van ‘anticipeerregio’ te vervangen door ‘groeiregio’. 
Agendapunten om die groei te kunnen bereiken zijn o.a. gericht op mobiliteit: inzetten op een tweede oeververbinding en een 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@22611/slag-vitale-kernen/
https://www.entoen.nu/nl/zuid-holland/landing
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@22562/rijk-regio-slaan/
https://www.drechtsteden.nl/nieuws/reactie-op-onderzoeksrapport-planbureau-voor-de-leefomgeving
https://www.zuid-holland.nl/@22443/provincie-zuid-0/
https://www.regiomiddenholland.nl/Nieuws/1190931.aspx?t=Stap+dichter+bij+een+beter+bereikbare+Gouwe
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multifunctionele snelfietsroute. Andere thema’s zijn: het remmen van bodemdaling door onderwaterdrainage in te voeren in 
een deel van de Krimpenerwaard en woningbouw. Klik hier voor meer informatie.   
 

HOEKSCHE WAARD - MOBILITEITSAGENDA 

Om mobiliteitsknelpunten op te lossen en de Hoeksche Waard ook in de toekomst goed bereikbaar te houden, hebben de 
provincie Zuid-Holland en Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) afspraken gemaakt in de  Mobiliteitsagenda 
Hoeksche Waard. De mobiliteitsagenda bevat maatregelen voor auto, openbaar vervoer en fiets, inclusief pontjes en 
snelfietspaden. De plannen bestaan uit een toekomst vast pakket aan maatregelen om de lokale, regionale en bovenregionale 
bereikbaarheid te verbeteren. De gemaakte afspraken worden ter besluitvorming aangeboden aan het nieuwe college en aan de 
gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard. Klik hier voor meer informatie.  

 

JEUGD 

 

VROEGHULP 

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) heeft in opdracht van o.a. de VNG een 
factsheet uitgebracht naar de vindbaarheid en toegankelijk van Vroeghulp voor ouders. In de factsheet en uitgebreide 
rapportage kunt u zien hoe Vroeghulp er landelijk voor staat. 74%  van de gemeenten heeft meegewerkt aan het onderzoek. 
Het overgrote deel van de gemeenten (90%) weet niet hoe groot de doelgroep van Vroeghulp is; meer dan de helft weet niet 
hoeveel kinderen hiervan Vroeghulp ontvangen; Lees meer: Factsheet Quickscan  en Rapportage Quickscan.   

 

TRANSFORMATIEFONDS 

Om een impuls te geven aan de transformatiebeweging in het jeugdhulpstelsel is het Transformatiefonds opgericht. Voor de 
periode 2018 tot en met 2020 is jaarlijks € 36 miljoen aan transformatiebudget beschikbaar gesteld. Het gaat in totaal om een 
bedrag van € 108 miljoen, waarvan € 54 miljoen door gemeenten ter beschikking is gesteld en € 54 miljoen door het Rijk ter 
beschikking is gesteld. Om in aanmerking te komen voor een toekenning moesten de 42 jeugdzorgregio’s een regionaal 
transformatieplan indienen, voor ten minste de periode 2018 tot en met 2020. Alle 42 jeugdzorgregio’s hebben een regionaal 
transformatieplan ingediend. Op 23 november heeft de Stuurgroep Zorglandschap (VNG, BGZJ en de ministeries van JenV en 
VWS) de  aanvragen beoordeeld. Klik hier voor meer informatie.  

 

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT 

 

ONTWIKKELINGEN KLIMAATTAFELS  

Met de kabinetsreactie ‘Voorstel voor hooflijnen van het Klimaatakkoord’ op zak (klik hier) zijn de 
onderhandelingen aan de klimaattafels weer gestart. De volgende onderwerpen worden besproken:  
Gebouwde Omgeving (de betaalbaarheid van de opgave), Elektriciteit (hernieuwbare energie op land), 
Landbouw en landgebruik (ruimte)en Industrie (aanpak en de financiering). Klik hier voor meer informatie.   
 

STRATEGISCH PLAN VERKEERSVEILIGHEID 2030 

Er komen landelijke expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid gaan 
aanpakken. Ook wordt er een kenniscentrum opgezet om de verschillende wegbeheerders te helpen bij het in kaart brengen van 
de risico's op hun wegen. Er is een nieuwe visie op veilig verkeer ontwikkeld, die negen aandachtspunten bevat , waaronder 
veilige infrastructuur, technologische ontwikkelingen, kwetsbare verkeersdeelnemers en afleiding in het verkeer. Klik hier voor 
meer informatie.  
 

REGIONALE ENERGIESTRATEGIE 

Begin november is de officiële aftrap gegeven voor de Regionale Energiestrategieën. 
Dit gebeurde tijdens de tweedaagse startbijeenkomst met als doel om een 
gezamenlijk beeld van de opgaven te krijgen. Uit de bijeenkomst kwam naar vragen 
waar de behoeften liggen en welke wensen en vragen er zijn. De vele goede 
suggesties zijn ook terug te vinden in het verslag. De komende periode gaat een 

werkgroep met de input aan de slag. Lees meer: Verslag Startbijeenkomst Regionale Energiestrategie. Meer informatie over de 
regionale energiestrategie en de pilotregio’s is te lezen op: www.regionale-energiestrategie.nl.  
 

BENG-EISEN: PER 1 JANUARI  2019 VOOR OVERHEIDSGEBOUWEN 

Overheidsgebouwen moeten vanaf 1 januari 2019 aan de BENG-eisen voldoen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. 
De BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) vervangen de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Drie categorieën 

https://panoramakrimpenerwaard.nl/
http://www.sohw.org/sohw/nieuws_3892/item/provincie-zuid-holland-en-samenwerkingsorgaan-hoeksche-waard-samen-aan-de-slag-voor-betere-bereikbaarheid_24463.html
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/74c31ecf-f66e-44f1-8756-c6e91335b288.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/6ce06db5-3a46-45be-9999-c04bdeb31614.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/toekenning-transformatiefonds-van-108-miljoen-aan-de-regios
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/07/10/hoofdlijnen-compleet
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/klimaatakkoord-hoe-gaat-het-aan-de-klimaattafels
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/nieuws/2018/12/06/rijk-provincies-gemeenten-en-partners-presenteren-plan-voor-veilig-verkeer
https://vng.nl/files/vng/verslag_res_21112018_zonderafsprakenacties.pdf
http://www.regionale-energiestrategie.nl/
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overheidsgebouwen moeten een jaar eerder dan andere gebouwen aan de eisen voldoen, vanwege de voorbeeldfunctie die ze 
hebben. Dit zijn kantoorgebouwen groter dan 100 m2, cellengebouwen, bijeenkomstgebouwen. Voor alle overige nieuwbouw 
gelden de BENG-eisen vanaf 1 januari 2020. Klik hier voor meer informatie.  

 

RUIMTE EN WONEN 

 

LEEFBAARHEIDSONDERZOEK DOOR P10 

De P10 is het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten. De P10 is één van de organisaties die 
de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekspartners zijn o.a. de VNG en 
diverse ministeries. De Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee maakt hier deel van uit. Tijdens de 
jubileumdag van de P10 in november jl. bij de VNG in Den Haag, werd het onderzoek 

‘Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland’ gepresenteerd dat is uitgevoerd door de P10 samen met Wageningen University & 
Research. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft de P10 een vijfpuntenplan opgesteld met als doel: 
zelfredzaamheid, zelforganisatie en cohesie stimuleren en ondersteunen, en waar mogelijk belemmeringen wegnemen. Lees 
meer: Onderzoek WUR: Leefbaarheidsintiatieven op het platteland.  

 

VEILIGHEID 

 

AANPASSINGEN BEVOEGDHEDEN BOA’S  

Per 1 januari 2019 worden de volgende aanpassingen in de bevoegdheden van boa's doorgevoerd: toevoegen van handhaving 
op negatie van D-borden (jo. artikel 62 en bijl. I RVV), rijden zonder verzekering op brommers/snorscooters (artikel 30 Wet 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen), gebruik signalen/toeteren (artikel 28 RVV): het onnodig geven van geluids- en 
knippersignalen wordt vaak als overlast gevend ervaren en onnodig geluid (artikel 57 RVV). Lees meer: Beleidsregels boa en 
domeinlijsten (vervolg).  
 

ONDERMIJNING 

Politieke ambtsdragers kunnen vanaf nu de hulp van een App inroepen bij de herkenning van 
ondermijning. Via de App kunnen zij antwoorden krijgen op vragen over ondermijning en worden 
gewezen op relevante artikelen, websites en boeken die informatie geven over ondermijning. Zo 
krijgen zij een completer beeld over ondermijning en de maatschappelijke effecten voor de 
gemeente van deze ondermijning. Klik hier voor meer informatie.  

 

WERK EN INKOMEN 

 

VANGNETUITKERING PARTICIPATIEWET VOOR 207 GEMEENTEN 

De staatssecretaris van SZW kent een vangnetuitkering Participatiewet toe aan 207 gemeenten voor een totaalbedrag van circa 
108 miljoen euro. Deze gemeenten hadden in 2017 een tekort op de gebundelde uitkering. Met deze uitkering bekostigen 
gemeenten o.a. bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. De vangnetuitkering gaat uit van onderlinge solidariteit tussen 
gemeenten: het totale bedrag wordt betaald uit het voor 2019 beschikbare macrobudget voor de gebundelde uitkering.  
Lees meer: Nieuwsbericht Toetsingcommissie vangnet Participatiewet.  
 

TENSLOTTE 

 

Het bestuur en secretariaat van de  
Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten 

wenst u  
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond  2019 

  
 
 
 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/beng-eisen-per-1-januari-2019-voor-overheidsgebouwen
https://p-10.nl/wp-content/uploads/2018/11/LEEFBAARHEIDSINITIATIEVEN-OP-HET-PLATTELAND.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20171011_brief-overig_beleidsregels-boa-en-domeinlijsten-vervolg.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20171011_brief-overig_beleidsregels-boa-en-domeinlijsten-vervolg.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/rechtspositie-politieke-ambtsdragers/nieuws/app-ondermijning-gelanceerd
https://www.toetsingscommissievp.nl/actueel/nieuws/2018/11/06/staatssecretaris-szw-verstrekt-207-gemeenten-vangnetuitkering-over-2017
mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl

