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VZHG 

 

ZUID-HOLLANDSE BESTUURDERSDAG EN ALV VZHG OP 12 APRIL A.S . IN ROTTERDAM  

Op vrijdag 12 april vindt in de ochtend vanaf 10.00 uur 
aan boord van SS Rotterdam het plenaire programma 
plaats van de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en de ALV 
van de VZHG in Rotterdam. Overkoepelend thema van de 
dag is “Nieuwe energie voor Zuid-Holland”. De 
gastgemeente nodigt de deelnemers uit om bijzondere 
Rotterdamse projecten te bekijken. Daarbij komen 
verschillende thema's aan bod zoals mobiliteit, tegengaan 
van tweedeling, innovatie, onderwijs en veiligheid.  
De bijeenkomst begint met een opening door 

burgemeester Aboutaleb, gevolgd door een toespraak van Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De ALV staat 
onder leiding van Klaas Tigelaar, voorzitter VZHG. Hij behandelt de jaarstukken die vooraf aan de leden zijn verzonden.  
Vervolgens vindt een podiumgesprek plaats rond het thema “Democratische vernieuwing” met vertegenwoordigers van een 
aantal beroepsverenigingen. De volgende personen hebben hun medewerking toegezegd: Liesbeth Spies, burgemeester Alphen 
aan den Rijn, tevens voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters , André Huykman, gemeentesecretaris 
Zoetermeer, tevens lid AB Vereniging van Gemeentesecretarissen, Hans Rijs, griffier Bodegraven-Reeuwijk, tevens bestuurslid 
Vereniging van Griffiers en Mirjam Slobbe, raadslid Zwijndrecht, tevens vice-voorzitter Vereniging voor Raadsleden. Zij gaan met 
elkaar in discussie over het thema en zullen ieder vanuit hun eigen ervaring voorbeelden aandragen.  

Vervolgens zal de gastgemeente voor het komende 
jaar zich kort presenteren. Na het plenaire deel van het 
programma kan worden deelgenomen aan de 
deelsessies. Op het registratieformulier kon een eerste 
en tweede voorkeur worden aangegeven. Klik hier voor 
een beschrijving van de deelsessies.   
  

Na afloop van de deelsessies wordt aan boord van SS Rotterdam afgesloten met een borrel. Doelgroep: burgemeesters, 
wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers van gemeenten in Zuid-Holland plus een aantal genodigden. Er 
hebben zich al rond 170 personen aangemeld. Voor het programma: klik hier.  AANMELDEN: klik hier.  
 

WIJZIGING VZHG BESTUUR  

In de vacature binnen het VZHG bestuur is voorzien door toetreding van Christiaan van der Kamp, burgemeester 
van Bodegraven-Reeuwijk. Hij volgt Milo Schoenmaker op als bestuurslid (regio Midden-Holland). Christaan van 
der Kamp is tevens o.a. Lid AB Veiligheidsregio Hollands Midden, Lid DB/AB Regio Midden Holland en Voorzitter 
DB/AB ODMH. Daarnaast diverse functies bij het Groene Hart (Kerngroep Kracht, Bestuurlijk Tafel en Stuurgroep 
Nationaal Landschap). Hij is bereid binnen het Dagelijks Bestuur de functie van vice-voorzitter te gaan vervullen.  
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VZHG AANWEZIG BIJ CONFERENTIE KERNENDEMOCRATIE OP 6 MAART  

VZHG voorzitter Klaas Tigelaar nam op 6 maart jl. deel aan een paneldiscussie inzake 
kernendemocratie, samen met Liesbeth Spies, burgemeester Alphen aan den Rijn en Jan 
Broekhuis, oud-burgemeester van o.a. Spijkenisse. Deze bijeenkomst vond plaats in het 
provinciehuis te Den Haag op initiatief van de ZH Vereniging van Kleine Kernen. Tijdens de 
bijeenkomst hielden gedeputeerde Jeannette Baljeu en Ries Jansen, voorzitter ZHVKK, een 
inleiding en vonden presentaties plaats door een aantal dorpsorganisaties. Klik hier voor meer 
informatie.  
 

VNG  

 

VACATURES VNG BESTUUR EN COMMISSIES  

Op voordracht van de adviescommissie Governance heeft het VNG bestuur op 13 maart jl. 20 waarnemende leden in bestuur en 
commissies benoemd en een lid van de commissie Europa &Internationaal. Het ging om een extra vacatureronde naar 
aanleiding van de raadsverkiezingen in november 2018, waarbij met name in de provincie Groningen veel nieuwe gemeenten 
zijn gevormd. De VZHG feliciteert  Peter Oskam, burgemeester Capelle aan den IJssel, met zijn benoeming tot wnd.lid van de 

VNG commissie Bestuur en Veiligheid en Jan Iedema, wethouder Zoetermeer met zijn 
benoeming tot wnd.lid van het College van Arbeidszaken.  In de ALV van 5 juni a.s. 
spreken de leden zich uit over de kandidaten en eventuele tegenkandidaten 
In de VNG Ledenbrief van 14 maart werden in totaal 21 nieuwe vacatures opengesteld. 
Het gaat hierbij om de vacature van voorzitter, 12 vacatures in de commissie Europa & 
Internationaal en 8 vacatures in bestuur en andere commissies. Kandidaatstelling was 
mogelijk tot 29 maart. Klik hier voor meer informatie.    

 

VNG JAARCONGRES 2019  

Op 4 en 5 juni a.s. vindt het VNG jaarcongres plaats in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Thema is: ‘Besturen is 
mensenwerk’. Tijdens het plenaire deel op 4 juni gaat het over: hoe weet je als bestuurder vast te houden aan je visie en je 
idealen, zelfs in politiek en maatschappelijk turbulente tijden en hoe maak je zelf het verschil. Na afloop van de middagsessies 
komen de deelnemers aan op Landgoed De Schaffelaar. Voor het programma op 4 juni klik hier. Voor een overzicht van de 
middagsessies klik hier.  Voor het programma op 5 juni klik hier. INSCHRIJVEN: klik hier.  
 

ESSAY: 'LEG DE TAAK WAAR DIE HOORT'  

Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 publiceert de VNG een aantal essays. Er zijn reeds drie 
essays verschenen. In het essay “Leg de taak waar die hoort” pleit hoogleraar Maarten Allers voor een duidelijke visie op de 
inrichting van lokaal bestuur. Volgens hem is er nu een gebrekkige samenhang tussen taak en schaal in het openbaar bestuur. 
Lees verder: Essay: Leg de taak waar die hoort.  
 

WAARSTAATJEGEMEENTE VERSIE 2019 

Op de site “waarstaatjegemeente” staan kengetallen van alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. 
De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten met elkaar te vergelijken of met regionale en landelijke gemiddelden. Sinds 
12 maart  is de nieuwe versie van het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente live.  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. 
Bij een deel van deze bestuursvergadering waren de voorzitters van alle Provinciale Afdelingen uitgenodigd. Namens de VZHG 
was voorzitter Klaas Tigelaar hierbij aanwezig. Bij die gelegenheid werd teruggeblikt op wat er door de VNG aan input is 
opgehaald bij de diverse regionale bijeenkomsten inzake de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024. Tevens werd gesproken over 
het klimaatakkoord en vond een toelichting plaats op de analyse van het klimaatakkoord door Hans Mommaas, directeur PBL.  
Op de agenda voor de reguliere vergadering van het VNG bestuur stonden verder de volgende bespreekpunten: voorbereiding 
ALV: concept agenda, Statuten Vereniging Groninger Gemeenten, Visitatie commmissie Sociaal Domein, Bestuurlijke afspraken 
inburgering, College van Dienstverlening: Presentatie Common Ground en Verwerkersovereenkomst, Smart City Verklaring, 
Stand van Zaken cao, Voortgang Zelfstandige Publieke Werkgevers en  Agenda's en terugkoppeling commissievergaderingen. 
Terugblik op deze vergadering: klik hier.  

http://www.zhvkk.nl/
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/kandidaten-gezocht-voor-vacatures-vng-bestuur-en-commissies?goal=0_d4869ce906-155daa15c4-52191985
https://www.vngjaarcongres.nl/dinsdag-4-juni
https://www.vngjaarcongres.nl/middagsessies
https://www.vngjaarcongres.nl/woensdag-5-juni
https://www.vngjaarcongres.nl/inschrijven
https://vng.nl/files/vng/leg-de-taak-waar-die-hoort_201902013.pdf
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://vng.nl/nieuws/19-03-15/terugblik-op-de-bestuursvergadering-van-14-maart?goal=0_d4869ce906-155daa15c4-52191985
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VNG COMMISSIE INFORMATIESAMENLEVING 

Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Saskia Bruines, wethouder Den Haag en Robert van Dijk, griffier Teylingen.  
Op de agenda voor de vergadering van deze commissie op 13 maart stonden o.a. de volgende bespreekpunten: Meerjarenvisie 
Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), reactie VNG op advies Raad van State: gevolgen digitalisering voor 
overheidstaken), Position Paper Data, Principes voor de digitale stad. Terugblik op deze vergadering: klik hier.  
 

VNG COMMISSIE FINANCIEN  

Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Peter Verhey, wethouder Alblasserdam en Jan de Laat, raadslid Gouda.  
Op de agenda voor de vergadering van deze commissie stonden op 14 maart  o.a. de volgende bespreekpunten: herziening 
Financiële Verhoudingen, Vereenvoudiging uitkeringsstelsel, Concept-agenda BOfv op 24 april en vooruit kijken op de strategie 
VJN,  procesvoorstel motie BUIG, VNG-reactie op aangepast concept wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind.  
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.  
Op de agenda voor de vergadering van deze commissie op 14 maart stonden o.a. de volgende bespreekpunten: Geothermie 
presentatie  staatstoezicht op de mijnen en platform geothermie, Meerjarenprogramma GGU, Planning Klimaatakkoord en 
resultaat doorrekening PBL/CPB, Gemeentelijk perspectief NOVI, Ontwerp programma Bodem 2019-2021, Statiegeld, 
Zwerfafvalvergoeding, Raamovereenkomst Verpakkingen, Gewijzigd VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Terugblik op 
deze vergadering: klik hier.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR  

 

PROVINCIALE STATEN 2019-2023 

Op 20 maart jl. vonden de provinciale statenverkiezingen plaats en de waterschapsverkiezingen. Provinciale Staten van Zuid-
Holland bestaan uit 55 Statenleden. Op 18 maart 2015 heeft 46 %  van de Zuid-Hollandse kiezers gestemd, op 20 maart jl. ging 
ongeveer 57 % naar de stembus.  De verkiezingsuitslag laat zien dat Forum voor Democratie (FvD) met 11 zetels de grootste in 
Provinciale Staten is geworden, gevolgd door VVD met 10 zetels. Voor het Proces Verbaal van de uitslag centraal stembureau 
provincie Zuid-Holland provinciale statenverkiezing 2019 klik hier. Op 28 maart zijn de nieuw gekozen Statenleden beëdigd.  
Provinciale Staten bestaat vanaf dat moment uit 13 partijen. Rob Roos, fractievoorzitter van het Forum voor Democratie (FvD) in 
Zuid-Holland, heeft het initiatief genomen voor het vormen van een nieuw provinciebestuur. Hans Wiegel (voormalig VVD 
politicus) zal als informateur een verkenning uitvoeren, onder alle politieke partijen die in Provinciale Staten vertegenwoordigd 
zijn, naar de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie. Op maandag 27 mei a.s. kiezen de Statenleden de leden van de Eerste 
Kamer.  
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN  

 

NIEUW BELEIDSKADER GEMEENTELIJKE HERINDELINGEN 

De ministerraad heeft op 22 maart jl. op voorstel van minister Ollongren (BZK) ingestemd met het nieuwe Beleidskader 
gemeentelijke herindelingen. Dit nieuwe beleidskader vervangt het beleidskader gemeentelijke herindeling uit 2013 en de 
aanvulling op dat beleidskader uit 2015 (inzake de lichte samenvoeging).  Alle nieuwe herindelingen worden getoetst aan dit 
kader, het doel is herindelingsprocedures te borgen en meer van onderop te laten verlopen. Het doel van het nieuwe kader is 
een grotere democratische betrokkenheid en meer draagvlak van inwoners. In sommige gevallen is een gemeentelijke 
herindeling de beste oplossing. Het kabinet geeft er in die gevallen de voorkeur aan dat gemeenten dan zelf het initiatief 
daartoe nemen. Daarom gaat het beoordelingscriterium ‘draagvlak’ zwaarder wegen. Als er echt bestuurlijke problemen leven, 
kunnen ook provincies het initiatief nemen tot een herindeling. Daarvoor geeft het nieuwe beleidskader helderder 
randvoorwaarden, zoals dat de provincie een visie moet hebben op de ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie en dat er 
vooraf moet worden overlegd met de minister van BZK. Lees verder: Het Beleidskader en de Aanbiedingsbrief van de minister 
van BZK aan de Tweede Kamer.   
 
 
 
 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/dienstverlening-en-informatiebeleid/nieuws/terugblik-vng-commissie-informatiesamenleving-maart
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/herziening-financiele-verhouding/nieuws/terugblik-vng-commissie-financien-maart
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/nieuws/terugblik-cie-economie-klimaat-energie-en-milieu-maart
https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/proces-verbalen/2019/pvs-ps-uitslag/zuid-holland-2019/pv-uitslag-centraal-stembureau-provincie-zuid-holland-provinciale-statenverkiezing-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/beleidsnotas/2019/03/22/beleidskader-gemeentelijke-herindeling
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/beleidsnotas/2019/03/22/beleidskader-gemeentelijke-herindeling
mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl

