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VZHG
VZHG JOURNAAL WORDT - VZHG NIEUWSBRIEF Per 2019 is gekozen voor een gewijzigde naam en opzet van het VZHG Journaal. Voortaan wordt gesproken
van een VZHG Nieuwsbrief, die minder uitgebreid zal zijn ten opzichte van eerdere Journaals. Het bestuur
heeft hiervoor gekozen in verband met de huidige uitgebreide digitale beschikbaarheid van gegevens,
waarbij actuele informatie wordt verstrekt over diverse beleidsterreinen die voor gemeenten interessant
zijn. In de VZHG Nieuwsbrief zal informatie worden verstrekt die betrekking heeft op de rol van de VZHG, de rol als provinciale
afdeling van de VNG en de rol als gesprekspartner van de provincie Zuid-Holland. Daarnaast worden onderwerpen vermeld die
in het VNG bestuur en de diverse VNG commissies aan de orde komen en worden de Zuid-Hollandse leden vermeld die zitting
hebben in een betreffende commissie. De onderwerpen die aan de orde komen in de diverse VNG commissies zijn veelal
onderwerpen waarop ook de aandacht van het VZHG bestuur gericht zal zijn.
TERUGBLIK BESTUURDER SDISCOURS PROVINCIE ZUID-HOLLAND EN VZHG
Op 7 december jl. vond het Bestuurdersdiscours ‘De netwerksamenleving aan zet’ plaats in het
provinciehuis te Den Haag. Centraal stond de dynamiek van relaties in de netwerksamenleving.
Slaagt het bestuur erin om het oplossend vermogen van de netwerksamenleving te verbinden
aan maatschappelijke opgaven? Het Bestuurdersdiscours was bedoeld om van elkaar te leren
en te delen hoe dat wel of niet lukt. Voorafgaand aan de bijeenkomst op 7 december vonden
twee denktankdiners plaats. Het eerste behandelde een casus rondom de energietransitie, het
tweede rond jeugdzorg. Lees verder: Denktankdiner I – De Omgekeerde Beleidscyclus van 20
september jl. en Denktankdiner II – Jeugdzorg en netwerkaanpak van 8 november jl. Onlangs is
het verslag (in de vorm van een E-Magazine) van de bijeenkomst op 7 december naar alle deelnemers verzonden. Lees verder:
magazine.bestuurdersdiscours.nl.

WELKOM NIEUWE GEMEENTEN IN ZUID-HOLLAND
Per 1 januari 2019 telt Zuid-Holland 52 gemeenten (dat waren er in 2018 nog 60). Een
aantal herindelingen hebben plaatsgevonden en de heringedeelde gemeenten Leerdam
en Zederik zijn overgegaan naar een andere provincie (Utrecht). De VZHG heet de nieuwe
gemeenten van harte welkom en wenst het college, de raad en de inwoners veel succes.
Wij gaan er verder van uit dat de nieuwe gemeenten lid blijven van onze vereniging. Op www.vzhg.nl staan alle gemeenten in
Zuid-Holland in een overzicht met vermelding van de website. NB: Per 1 januari 2019 telt Nederland 355 gemeenten (dat waren
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er in 2018 nog 380). Klik hier voor de kaart van de provincie Zuid-Holland.
SAMENSTELLING EN VERGADERINGEN BESTUUR VZHG
Op de website van de VZHG staat de samenstelling van het VZHG bestuur per januari 2019: klik hier.
Er zijn nog vacatures in het Dagelijks Bestuur. Deze vacatures worden besproken in de komende bestuursvergadering. De eerste
vergaderingen van het Dagelijks Bestuur in 2019 vond plaats op 1 februari in Capelle aan den IJssel. Overige DB-vergaderingen
zijn gepland op: 6 maart, 2 mei, 29 augustus en 7 november. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur in 2019 vinden plaats
bij de VNG in Den Haag op: 14 februari, 14 maart, 16 mei, 12 september en 21 november. Indien u agendapunten zou willen
aandragen voor de bestuursvergaderingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.
BIJEENKOMST ZUID-HOLLAND MEERJARENVISIE 2020-2024 OP 21 FEBRUARI
Tijdens bijeenkomsten door het hele land hoort de VNG graag welke thema's
volgens gemeenten van belang zijn. Wat zijn de opgaven die nu en in de
toekomst gaan spelen en om een aanpak vragen in uw regio? Waar wilt u dat
de VNG de komende jaren aandacht voor zou moeten hebben? Op 21
februari vindt van 16.00-20.00 uur een Zuid-Hollandse bijeenkomst plaats
inzake de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024. De bijeenkomst vindt plaats
in het raadhuis van Leidschendam, Raadhuisplein 1. Met elkaar willen wij in kaart brengen wat de belangrijkste (regionale)
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 VZHG rekent ook op úw bijdrage aan dit traject om zodoende een Zuid-Hollandse inbreng te hebben bij het ontwikkelen van
deze visie. Het VZHG bestuur heeft ervoor gekozen om de volgende thema's in ieder geval aan bod te laten komen:
energietransitie, regionale samenwerking en arbeidsmarkt en informatiesamenleving. Zuid-Hollandse leden van VNG
commissies treden op als discussieleider bij deze drie discussietafels. Tijdens het plenaire deel kunnen diverse andere thema’s
worden besproken die door de deelnemers zelf worden ingebracht.
Jantine Kriens, algemeen directeur VNG, verzorgt een introductie op het traject. Dagvoorzitter is Peter van der Geer van
Debat.nl. Bent u benieuwd welke thema’s elders in het land zijn besproken, lees dan de verslagen van voorgaande
bijeenkomsten, klik hier. PROGRAMMA en AANMELDEN: klik hier.
ZUID-HOLLANDSE BESTUURDER SDAG EN ALV VZHG OP 12 APRIL IN ROTTERDAM
Op 14 januari jl. zijn door het VNG Congresbureau de vooraankondigingen verzonden voor
de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en Algemene Leden Vergadering van de VZHG op vrijdag
12 april a.s. in Rotterdam. De VZHG en gastgemeente Rotterdam nodigen Zuid-Hollandse
burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen, griffiers en een aantal
genodigden van harte uit hierbij aanwezig te zijn. U kunt die dag bijzondere Rotterdamse
projecten bekijken, waarbij verschillende thema's aan bod komen zoals mobiliteit,
tegengaan van tweedeling, innovatie, onderwijs en veiligheid. Alles onder de noemer
‘Nieuwe Energie voor Zuid-Holland”. U kunt zien hoe op de zuidoever van de Maas, waar
ruim 200.000 Rotterdammers wonen, het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid ervoor
zorgt dat de dreigende maatschappelijke tweedeling wordt tegengegaan. U kunt meegaan naar het havencomplex waar
mobiliteit, innovatie en onderwijs in diverse projecten samenkomen. Of u kiest ervoor om meer te weten te komen over de
unieke experimenten die Rotterdam heeft uitgevoerd met gelote wijkraden. Op 12 april vindt tevens de ALV van de VZHG plaats
onder leiding van voorzitter Klaas Tigelaar en zal Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, een toespraak houden.
Binnenkort wordt de officiële uitnodiging en het programma verzonden. Noteert u deze bijeenkomst vast in uw agenda!

VNG
OPENSTELLING VACATUR ES
De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 23 vacatures in het bestuur, negen commissies en twee colleges.
Het gaat in deze vacatureronde om vacatures die zijn ontstaan sinds de benoeming van bestuurs- en
commissieleden tijdens de BALV van 30 november 2018, en om vacatures die eerder zijn vrijgehouden in
verband met de raadsverkiezingen voor herindelende gemeenten in november 2018.
Als u zich bij de VNG aanmeldt, wordt uw kandidatuur bekend gemaakt aan de betreffende provinciale
afdeling van de VNG, voor Zuid-Holland dus bij de VZHG. De VZHG heeft het recht om aanbevelingen uit de
specifieke achterban te doen. Uw persoonlijke motivatie, curriculum vitae en andere persoonlijke informatie wordt niet gedeeld
met de VZHG. U kunt er echter zelf voor kiezen om deze informatie met ons te delen. U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk
donderdag 7 februari 2019 vóór 12.00 uur. Klik hier voor meer informatie.
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WET OPEN OVERHEID – REACTIE VNG
De VNG heeft eerder laten weten het eens te zijn met het uitgangspunt van de Wet Open Overheid (Woo): het bevorderen van
de actieve openbaarheid van overheidsinformatie. Over de uitvoerbaarheid en de kosten heeft de VNG echter zorgen geuit. Die
zorgen zijn nu volgens de VNG voor een aanzienlijk deel weggenomen. Belangrijke verbeteringen voor de gemeentelijke praktijk
zijn o.a. het vervallen van de verplichting om een online informatieregister in te richten (registerplicht) en het faseren van de
verplichte actieve openbaarmaking van documenten. Uit de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van het
wetsvoorstel blijkt dat de kosten in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel sterk zijn gereduceerd. Het VNG-bestuur is
daarom positief over het wetsvoorstel, maar stelt wel als voorwaarde dat het Rijk op basis van artikel 2 van de Financiële
Verhoudingswet gemeenten compenseert voor de uitvoeringskosten. De VNG gaat hierover nog in overleg met de minister. Klik
hier voor meer informatie.

VNG BESTUUR EN COMMISSIES
VNG BESTUUR
Zuid-Hollandse leden van het VNG bestuur zijn: Sven de Langen, wethouder Rotterdam, Peter Heijkoop, wethouder Dordrecht,
Boudewijn Revis, wethouder Den Haag, Roel Cazemier, burgemeester Krimpenerwaard, Henri Lenferink, burgemeester Leiden en
Anne de Baat, gemeentesecretaris Capelle aan den IJssel.
Op de agenda voor de vergadering van het VNG bestuur op 17 januari stonden o.a. de volgende bespreekpunten: Meerjarenvisie
2020-2024 (zie ook eerder in deze Nieuwsbrief), verdeelmodellen sociaal domein, onderhanden werk Fonds GGU van 2018 naar
2019, strategisch plan verkeersveiligheid, bestuursakkoord Bouw en Woningtoezicht, klimaatakkoord, erfgoed Deal, reactie
herindelingskader, agenda's en terugkoppelingen commissievergaderingen. Terugblik op deze vergadering klik hier.
VNG COMMISSIE INFORMATIESAMENLEVING
Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Saskia Bruines, wethouder Den Haag, Dirk Heijkoop, burgemeester HardinxveldGiessendam en Robert van Dijk, griffier Teylingen.
Bespreekpunten op 17 januari waren o.a.: presentatie Secretaris-Generaal BZK Maarten Schurink over 100 dagen BADO / NL
Digibeter, Position paper Data, Rapport sensordata (BZK-Pels Rijcken-VNG, Reactie VNG op advies Raad van State over de
gevolgen van digitalisering voor overheidstaken, Smart society aanpak VNG en coalities van gemeenten, Digitaal Stelsel
Omgevingswet, Basisvoorziening Beeldmateriaal. Terugblik op deze vergadering: klik hier.
VNG COMMISSIE ECONOMIE, KLIMAAT, ENERGIE EN MILIEU
Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Barbara Kathmann, wethouder Rotterdam en Peter Derk Wekx, secretaris Alphen
aan den Rijn.
Bespreekpunten op 17 januari waren o.a.: markt en overheid, klimaatakkoord, circulaire economie, geactualiseerde
kwaliteitscriteria, asbestfonds. Terugblik op deze vergadering: klik hier.
VNG COMMISSIE FINANCIEN
Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Peter Verhey, wethouder Alblasserdam, Adriaan Visser, wethouder Rotterdam en
Jan de Laat, raadslid Gouda.
Bespreekpunten op 17 januari waren o.a. : financiën Omgevingswet, herziening Financiële Verhoudingen: methode-onderzoek
verdeelmodellen SD. Overige onderwerpen o.a. : financiën sociaal domein, Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen, toekomst
rijksbeleid volwasseneneducatie/laaggeletterdheid vanaf 2020, erfgoeddeal, schatkistbankieren decentrale overheden.
Terugblik op deze vergadering klik hier.

PROVINCIAAL BESTUUR
SUBSIDIEREGELING PUB LIEKSBEREIK ARCHEOLOGIE ZUID-HOLLAND
De subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland maakt het mogelijk om meer publieksgerichte archeologische
activiteiten te organiseren. Van 1 januari 2019 tot en met 15 maart 2019 kan bij de provincie Zuid-Holland subsidie worden
aangevraagd. Totaal is €350.000 beschikbaar. De subsidie wordt o.a. toegekend aan gemeenten. Klik hier voor meer informatie.
FLEXWONEN IN ZUID-HOLLAND
De handreiking ‘Aan de slag met flexwonen’ is opgesteld door Expertisecentrum Flexwonen en
Platform 31, en is mogelijk gemaakt door de provincie ZH en het ministerie van BZK. Het is het
resultaat van pilots die in verschillende gemeenten en regio’s zijn uitgevoerd, w.o. drie in ZuidHolland: in Den Haag, de regio Drechtsteden en de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Doel was
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zicht te krijgen op de omvang van de verschillende doelgroepen en de kansen verkennen voor concrete oplossingen. Klik hier
voor meer informatie.
OMGEVINGSBELEID ZUID-HOLLAND
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Omgevingsbeleid Zuid-Holland vastgesteld dat bestaat uit de
Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Programma ruimte. Het Omgevingsbeleid vervangt alle huidige beleidsplannen en verordeningen voor de fysieke leefomgeving. Tevens hebben GS de Nota van Beantwoording op de ingediende
zienswijzen vastgesteld. Tegelijkertijd met het Omgevingsbeleid zijn de beleidsrijke modules Rijke Groenblauwe Leefomgeving
en Kantoren, Wonen & Verstedelijking ter inzage gelegd. De zienswijzen hierop hebben tot enkele inhoudelijke aanpassingen
geleid. Op 6 februari volgt een inhoudelijke behandeling in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving, gevolgd door een
behandeling in de Algemene Statencommissie en de commissie Duurzame Ontwikkeling op 13 februari. Tenslotte nemen
Provinciale Staten op 20 februari een besluit over het Omgevingsbeleid en de beleidsrijke modules. Klik hier voor meer
informatie.

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN
AGENDA TOEKOMST INTERBESTUURLIJK TOEZICH T
Op 21 december jl. heeft het ministerie van BZK de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht gepubliceerd. Deze
agenda is na samenwerking tussen de ministeries van BZK en Financiën, en IPO en VNG opgesteld. De uitwerking van de agenda
volgt langs vijf actielijnen: versterken verbinden horizontale controle en verticaal toezicht, beter voeren dialoog, beter leren via
toezicht, uniformeren uitvoering toezicht en toezichthouder richt zich op gedeelde risico’s. Lees verder: Agenda Toekomst van
het (interbestuurlijk) toezicht.
KLIMAATAKKOORD - RES
Provincies, gemeenten en waterschappen werken samen aan het realiseren van de Klimaatopgave. Nederland is hiervoor
ingedeeld in dertig regio’s. Binnen deze regio’s werken de decentrale overheden samen aan het opstellen van een Regionale
Energie Strategie (RES). De ruimtelijke afwegingen die met de RES en andere opgaven samenhangen vragen om democratische
besluitvorming van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk. Om die reden besluiten uiteindelijke raads- en statenleden
over de ruimtelijke consequenties van de RES via het Omgevingsbeleid en daarbij horende Omgevingsprogramma’s en
Omgevingsplannen. Veel regio’s werken al aan een RES of hebben een concept gereed. Om te zorgen voor landelijk optelbare en
onderling vergelijkbare RES-en is het Nationaal Programma RES in oprichting. Klik hier voor meer informatie.

U ontvangt de VZHG Nieuwsbrief 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 Nieuwsbrief en zullen niet aan derden worden verstrekt. Aanmelden of
afmelden, of het wijzigen van gegevens, graag doorgeven via: r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl .
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