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VZHG 

 

VZHG BESTUURSVERGADERING OP 14 FEBRUARI  

Op donderdag 14 februari vergaderde het VZHG bestuur in het gebouw van de 
VNG te Den Haag. Vanwege de verbouwing in het gebouw werd aan een 
kleinere tafel vergaderd dan gebruikelijk. Een aantal nieuwe bestuursleden was 
voor het eerst bij de bestuursvergadering aanwezig en stelde zich voor aan de 
overige bestuursleden. Het betrof Hatte van der Woude (wethouder Delft), 
Daan Markwat (wethouder Goeree-Overflakkee) en Joost van der Geest 
(wethouder Gorinchem). Voorafgaand aan de reguliere vergadering vond een 
presentatie plaats door het secretariaat betreffende rol en taken van de 
vereniging met een vooruitblik op de toekomst. Deze presentatie vormde de 
opmaat voor een nog te organiseren heisessie. Overige bespreekpunten waren: 

de opzet van de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en ALV op 12 april a.s. in Rotterdam, de bijeenkomst van VZHG en VNG inzake 
de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024, toekomstige VZHG jaarvergaderingen, een terugblik op het Bestuurdersdiscours 2018 
waarvan de VZHG naast de provincie Zuid-Holland medeorganisator was. Ter informatie zat bij de stukken o.a. de reactie van de 
VNG ten aanzien van het nieuwe beleidskader gemeentelijke herindelingen, de toekomst van het interbestuurlijk toezicht, en de  
provinciale nota “Slimmer en sterker bestuur” versie van december 2018. Aan de bestuursleden werd de VNG publicatie 
“Verschilmakers” uitgedeeld: In dit boekje gaat het over de ménsen in het openbaar bestuur, wie zijn die verschilmakers, wat 
drijft hen, wat zijn hun inspiratiebronnen en met wie spreken zij over hun twijfels?  Aan het woord komt o.a. burgemeester 
Ahmed Aboutaleb: klik hier voor het interview.  
 

TERUGBLIK BIJEENKOMST ZUID-HOLLAND MEERJARENVISIE GEMEENTEN 2020-2024 OP 21 FEBRUARI  

Op donderdag 21 februari jl. vond in het raadhuis van Leidschendam de Zuid-Hollandse bijeenkomst plaats  van de VZHG en VNG 
inzake de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024. Dit was de elfde bijeenkomst in een rij van twaalf die per provincie 
plaatsvinden. Namens de VNG directie was Pieter Jeroense aanwezig. De rond 75 deelnemers werden welkom geheten door de 
burgemeester van Leidschendam-Voorburg Klaas Tigelaar, tevens voorzitter van de VZHG. Peter van der Geer peilde vervolgens 
de zaal. Pieter Jeroense, heette vervolgens de deelnemers welkom. ‘De VNG heeft alle coalitieakkoorden geanalyseerd. Daarin 
zie je de ambitie en kracht van de lokale overheid. De VNG zijn wij met elkaar’ zo stelde hij.  
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Na het plenaire deel konden de deelnemers kiezen uit drie deelsessies.  
Informatiesamenleving 
Twee leden van de VNG-commissie Informatiesamenleving leidden het gesprek over de informatiesamenleving, Saskia Bruines, 
wethouder Den Haag (tevens bestuurslid van de VZHG) en Robert van Dijk, griffier Teylingen. Enkele aandachtspunten voor de 
meerjarenvisie: neem gezamenlijke uitgangspunten over data op, zoals: elk mens is eigenaar van zijn eigen persoonsgegevens,  
breng Cyber security naar een hoger plan, en besteedt aandacht aan digitale geletterdheid.  
Energietransitie 
Stephan Brandligt, wethouder Delft en voorzitter van het Klimaatverbond, leidde de discussie over de energietransitie.  
Enkele aandachtspunten voor de meerjarenvisie: De energietransitie is ingewikkeld. Iedereen, het Rijk, gemeenten en inwoners  
moeten daaraan bijdragen. Dat vraagt om een goede afstemming. De hulp van de VNG werd gevraagd om inwoners goed te 
kunnen informeren en mee te nemen. Zou de VNG misschien één kennisloket kunnen maken?  
Regionale samenwerking en arbeidsmarkt 
Peter Heijkoop, wethouder Dordrecht en Margreet van Driel, wethouder Zoetermeer, beiden lid van de VNG-commissie 
Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie, leidden het gesprek over regionale samenwerking en arbeidsmarkt.  
Enkele aandachtspunten voor de meerjarenvisie: De afspraken tussen gemeenten en UWV kunnen beter. Gemeenten zouden 
beter moeten zijn in matchmaking. De VNG zou in kaart kunnen brengen welke beroepen gaan verdwijnen en in welke beroepen 
juist wel toekomst zit. Ook is er vraag naar kennisdeling: hoe kun je samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderwijs en 
bedrijfsleven opzetten? Wat zijn valkuilen en succesfactoren als je gezamenlijk opleidingen creëert met baangarantie?   
Plenair 
Jolanda de Witte, wethouder Zwijndrecht (tevens bestuurslid van de VZHG), pleitte tijdens het plenaire deel voor het toevoegen 
van het thema inclusieve samenleving aan de Meerjarenvisie. Gemeenten zouden meer agenderend moeten zijn, en minder 
volgend.  
Tijdpad Meerjarenvisie: Presentatie en vaststelling nieuwe Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 tijdens ALV VNG op 5 juni a.s. 
in Barneveld. 
Verslag: Klik hier voor het gehele verslag van deze bijeenkomst en het videoverslag.  
 

WIJZIGING FINANCIELE ADMINISTRATIE VZHG  

De gemeente Rijswijk heeft de afgelopen jaren de financiële administratie voor de VZHG verzorgd. Dit betekende dat u vanuit 
deze gemeente brieven ontving voor inning van de contributie en overzichten van te verrekenen btw-compensatie. Dit voorjaar 
zal de financiële administratie vanuit de gemeente Rijswijk worden beëindigd. Het secretariaat heeft inmiddels een contract 
afgesloten met Daamen en Van Sluis accountants te Capelle aan den IJssel om deze taken binnenkort over te gaan nemen.  
 

ZUID-HOLLANDSE BESTUURDERSDAG 2019 EN ALV VZHG OP 12 APRIL IN ROTTERDAM  

Op vrijdag 12 april a.s vindt in Rotterdam  de 
Zuid-Hollandse Bestuurdersdag 2019  en ALV 
van de VZHG plaats. Wij starten die dag aan 
boord van de SS Rotterdam, waar het 
plenaire deel van de bijeenkomst zal 
plaatsvinden. Na een welkomstwoord door 
burgemeester Ahmed Aboutaleb, een 
toespraak door Jaap Smit, commissaris van 
de Koning in Zuid-Holland, en de ALV met een 

podiumgesprek rond het thema “democratische vernieuwing” onder leiding van VZHG voorzitter Klaas Tigelaar, zullen diverse 
deelsessies worden aangeboden rond het thema “nieuwe energie voor Zuid-Holland”. De bijeenkomst is bedoeld voor 
burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen en griffiers van de Zuid-Hollandse gemeenten en een aantal 
genodigden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De officiële uitnodigingen worden binnenkort verzonden.                    
 

VNG  

 

NL SMART CITY STRATEGIE  

Onder de vlag ‘Smart Cities’ zetten wereldwijd lokale overheden (vaak samen met bedrijven, burgers en instellingen) integrale 
en datagedreven oplossingen in om de leefbaarheid, kwaliteit en concurrentiekracht van de stad te verbeteren. Grotere 
gemeenten en de VNG werken aan de internationalisering van de Nederlandse Smart Cities. Dit volgt uit de Smart City Strategie, 
begin 2017 aangeboden aan premier Rutte. De G5 en G32 hebben daarom een gezamenlijke Nederlandse Smart City Strategie 
ontwikkeld. De Haagse wethouder Saskia Bruines voert het initiatief aan van de vijf grote steden.  
In een recent interview gaat zij o.a. in op een aantal risico’s: Lees het hele interview.  (IBestuur 24 januari 2019).  Klik hier voor 
meer informatie.  
 

https://meerjarenvisie.vng.nl/zuid-holland
https://ibestuur.nl/nieuws/algoritmes-vervangen-niet-het-stadsbestuur
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/smart-society
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ROUTEPLANNER RIGHT TO CHALLENGE (R2C) 

Uit ervaringen met Right to Challenge hebben VNG en het ministerie van BZK een aanpak ontwikkeld.  Deze 
Routeplanner is gericht op bewoners, bestuurders en ambtenaren. In de routeplanner staat informatie over 
de manier waarop R2C binnen de gemeente vorm krijgt en de besluitvorming omtrent de invoering van R2C. 
Tevens geeft een checklist handvatten voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van Right to Challenge. 
Lees verder: Routeplanner Right to Challenge .  

 

ESSAY: ALTERNATIEF VOOR HERINDELING 

Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 brengt de VNG een aantal essays uit. In het essay 
“Alternatief voor herindeling” betoogt oud-directeur van de VNG en -politicus Joop van den Berg dat er op zijn minst behoefte is 
aan nieuwe denkbeelden over de bestuurlijke inrichting. Volgens hem is taakdifferentiatie een goed alternatief voor herindeling 
en gemeenschappelijke regeling. Lees verder: Essay 'Taakdifferentiatie, een alternatief voor herindeling en gemeenschappelijke 
regeling'.  
 

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 14 februari stonden o.a. de volgende bespreekpunten: 
Meerjarenvisie, Directieplan, Conceptagenda ALV 5 juni a.s., Klimaatakkoord, Afhandeling moties BALV, Normaliseren cao,  
Benoeming leden Kamer Inclusieve Arbeid, Agenda Europa, Agenda’s en terugkoppelingen commissievergaderingen.  
Terugblik op deze vergadering: klik hier.  
 

COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEID  

Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Liesbeth Spies, burgemeester Alphen aan den Rijn, Pieter Sleeking, wethouder 
Dordrecht, Tanya Hoogwerf, raadslid Rotterdam.  
Bespreekpunten op 14 februari waren o.a. eerste reactie eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel, stand van 
zaken vorming Expertiseteam Kwaliteit Lokale Democratie, Experimenten en wettelijke ruimte voor differentiatie lokale 
democratie, programma Flexibilisering asielketen en handelingsperspectief COA op- en afschaling, voorstel centrumgemeenten 
naturalisatie, bevoegdheden boa's en visie samenwerking met politie, ondermijning, bestuurlijke aanpak en 
verantwoordelijkheid cyberveiligheid, bestuurlijk akkoord Re-integratie ex-gedetineerden. Op dit moment is nog geen terugblik 
beschikbaar.  
 

COMMISSIE PARTICIPATIE, SCHULDHULPVERLENING EN INTEGRATIE (PSI)  

Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Peter Heijkoop, wethouder Dordrecht (VZ), Bert van Alphen, wethouder Den Haag, 
Maarten Struijvenberg, raadslid Rotterdam, Margreet van Driel, wethouder Zoetermeer.  
Bespreekpunten op 14 februari waren o.a: presentatie over de stand van zaken na de decentralisaties, samen met de commissie 
ZJO, whitepaper toezicht & handhaving, procesvoorstel motie BUIG (BALV), position paper t.b.v. beleidsdoorlichting artikel 2 
begroting SZW, bestuurlijke reactie beleidsvoorstellen/ AmvB Bbz, Inburgering. Terugblik op deze vergadering: klik hier.  
 

COMMISSIE ZORG, JEUGD EN ONDERWIJS (ZJO)  

Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Sven de Langen, wethouder Rotterdam, Mariël Middendorp, gemeentesecretaris 
Rijswijk.  
Bespreekpunten op 14 februari waren o.a.: presentatie sociale staat + wijkteams (SCP, CPB, IWW), voorjaarsnota Rijk en claims : 
mondelinge bespreking, financiën en sturing, verdeelmodel sociaal domein, bestuurlijke kopgroep, beschermd wonen : 
verdeelmodel en doordecentralisatie, reactie op het rapport  “Met andere ogen”, Handreiking en beleidsregels landelijke 
toegankelijkheid maatschappelijke opvang, werk maken van preventie + preventiefonds, Gemeentelijke Gemeenschappelijke 
Uitvoering 2020. Terugblik op deze vergadering: klik hier. 
 

COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFIERS  

Zuid-Hollands lid van deze commissie is: Marianne Verhoev, griffier Krimpen aan den IJssel.  
Bespreekpunten op 14 februari waren o.a: rechtspositie van politieke ambtsdragers, wijziging Wet gemeenschappelijke 
regelingen, regionale samenwerking, concept ledenbrief Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning en 
Model Instructies voor de griffier en de secretaris, toerustingsfonds voor raadsleden, Staatscommissie Parlementair Stelsel,  
expertiseteam Kwaliteit Lokale Democratie. Terugblik op deze vergadering: klik hier.  

https://vng.nl/files/vng/routeplanner_right_to_challenge-lr.pdf
https://vng.nl/files/vng/taakdifferentiatie_20190131.pdf
https://vng.nl/files/vng/taakdifferentiatie_20190131.pdf
https://vng.nl/nieuws/19-02-15/terugblik-op-de-bestuursvergadering-14-februari?goal=0_d4869ce906-9dc7dc1b3c-52191985
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/nieuws/terugblik-commissie-psi-februari-2019
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein%20%20/nieuws/terugblik-commissie-zorg-jeugd-en-onderwijs-14-februari
https://vng.nl/nieuws/19-02-25/terugblik-vng-commissie-raadsleden-en-griffiers-februari?goal=0_d4869ce906-19f36d3d3b-52191985
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COMMISSE RUIMTE, WONEN EN MOBILITEIT  

Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Boudewijn Revis, wethouder Den Haag (VZ), Hilde Niezen, wethouder Gouda, Jan 
Pieter Blonk, raadslid Lansingerland.  
Bespreekpunten op 14 februari waren o.a: VNG-inzet actualisatie IBP-Toekomstbestendig wonen, Voortgang meerjarenagenda 
mobiliteit, VNG-rol bij luchtvaartnota/luchtruimherziening, geactualiseerde kwaliteitscriteria Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH). Terugblik op deze vergadering: klik hier.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR  

 

PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN 20 MAART 2019 

Op woensdag 20 maart a.s.  worden de leden van Provinciale Staten gekozen. Bij de Provinciale 
Statenverkiezingen in Zuid-Holland doen zeventien partijen mee. De leden van de provinciale 
staten worden tegelijkertijd met de leden van de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en 

de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Provinciale Staten van Zuid-
Holland bestaan uit 55 Statenleden. Het aantal zetels wordt gebaseerd op de inwoneraantallen van 1 januari van 
het jaar voorafgaand aan het jaar van de provinciale statenverkiezing. Klik hier voor de vastgestelde 
kandidatenlijsten voor de provincie Zuid-Holland 2019.  
Op 20 maart vinden ook de waterschapsverkiezingen plaats. Het register van politieke partijen/stichtingen die 
geregistreerd staan voor de verkiezing van het algemeen bestuur van een waterschap, is te vinden op de website 
van het desbetreffende waterschap. Klik hier voor meer informatie.  

 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN  

 

PRAKTIJKPROEF OMGEVINGSVISIE DIGITALISEREN IN ROTTERDAM 

Waar start je mee als je aan de slag gaat met de omgevingsvisie? Wie betrek je bij het proces en waar hebben gebruikers 
behoefte aan? Met deze vragen kreeg de gemeente Rotterdam te maken in de praktijkproef ‘Digitaliseren omgevingsvisie’. 
Het betrof een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, de VNG en Geonovum. De praktijkproef is gericht op het werken 
met een standaard om de omgevingsvisie te tonen in het DSOLV. Lees verder:  Verslag Praktijkproef.  
 

WEBSITE OVERHEID VAN NU  

De speciale website “Overheid van nu” is gelanceerd ter gelegenheid van het éénjarige bestaan van het Interbestuurlijk 
Programma (IBP) op 14 februari. In dat programma spraken Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen af om op negen 
grote maatschappelijke opgaven samen te gaan werken in een sfeer van gelijkwaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid. De 
website Overheidvannu.nl ondersteunt die samenwerking met praktijkvoorbeelden. Website Overheid van nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 .  

https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/nieuws/terugblik-commissie-ruimte-wonen-en-mobiliteit-februari
https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/proces-verbalen/2019/pvs-ps-kandidaatstelling-2019/zuid-holland-2019/vastgestelde-kandidatenlijsten-provincie-zuid-holland-2019
https://www.waterschapsverkiezingen.nl/
https://vng.nl/files/vng/praktijkproef-in-rotterdam_20190220.pdf
https://www.overheidvannu.nl/
mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl

