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TERUGBLIK ZUID-HOLLANDSE BESTUURDERDSDAG EN ALV VZHG OP 12 APRIL JL.  IN ROTTERDAM 

Het was druk op vrijdag 12 april jl. aan boord van SS Rotterdam met rond 150 Zuid-Hollandse bestuurders die aanwezig waren 
bij de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag 2019 en ALV van de VZHG. De deelnemers werden ontvangen in de Queens Lounge op het 
promenadedek. Vervolgens verplaatste  het gezelschap zich na het luiden van de scheepsbel naar de Theaterzaal. De plenaire 
bijeenkomst stond onder leiding van André Vervooren, Directeur Veiligheid van Rotterdam, tevens bestuurslid van de VZHG.  
Hij kondigde als eerste spreker burgemeester Ahmed Aboutaleb aan.   
 
Toespraak Ahmed Aboutaleb  

Burgemeester Aboutaleb gaf aan later op de dag aanwezig te zullen zijn bij een gebiedsconferentie, 
waarbij gesprekken met bewoners worden gevoerd (en ook stadsmariniers aanwezig zijn). De 
gesprekken zijn niet vrijblijvend, de bewoners krijgen huiswerk mee. Bij dit soort gesprekken is niet 
alleen de burgemeester betrokken, ook het college. Het gaat niet om klagen, het gaat om ideeën en 
suggesties vanuit de inwoners, die zij zelf gaan oppakken en realiseren. De “raad van de straat” zo 
stelde de burgemeester “daar zijn wij van”. Vernieuwing zou ook moeten plaatsvinden in de diverse 
bestuurslagen, hij noemt daarbij de driehoek waarvan de burgemeester voorzitter is. Het doel is om 
steden veiliger en leefbaarder te maken. Wat betreft veiligheid merkte hij op dat veldwerkers soms in 
Den Haag niet altijd worden begrepen. Hij ging ook in op de energietransitie en de gevolgen voor de 
haven van Rotterdam. Deze overgang komt er volgens hem om dat de beschaving daar om vraagt. Hij 

eindigde met de woorden “ik wens u veel wijsheid”.  
 
Toespraak Jaap Smit     

Jaap Smit gaf aan na deze bijeenkomst het watersportseizoen te zullen 
openen. Hij stelde “als ik maar op een bootje ben”. Ook nu stond hij op 
een boot en dat deed hem goed. Hij blikte terug op de recente 
provinciale statenverkiezingen. Hij zei positief nieuwsgierig te zijn naar de 
nieuwe partij in Zuid-Holland. Hij had lof voor de rol van regionale media, 
maar had geconcludeerd dat diverse thema’s worden gekaapt door de 
landelijke politiek. Refererend aan de toespraak van burgemeester 
Aboutaleb stelde hij dat politiek heel veel is, maar beschaving is meer. Hij 
opperde de gedachte om de leden van Provinciale Staten te laten kiezen 
door gemeenteraden.  Op die manier zou er meer verbinding kunnen 
ontstaan tussen lokaal en provinciaal niveau. Wat betreft vernieuwing 
van de democratie dacht hij niet meteen aan nieuwe instrumenten, het 
gaat er volgens hem om dat de samenleving zich mede-eigenaar voelt. 

Investeer in de civil society, waarbij de overheid meebeweegt, zorgt voor maatwerk en voor kaders. Daarbij zou men niet alleen 
de regels moeten volgen, maar meer ruimte en vertrouwen moeten geven. De voorbeelden in Rotterdam spreken hem aan, 
geen woorden maar daden.  
 
Algemene Leden Vergadering   
VZHG voorzitter Klaas Tigelaar opende de Algemene Leden Vergadering, die traditiegetrouw niet veel tijd in beslag nam. De 

 

VZHG  NIEUWSBRIEF  2019 – SPECIALE UITGAVE 
nummer 04 

Deze VZHG Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten.  
Secretariaat: Rivierweg 111, Postbus 70,  2900 AB Capelle aan den IJssel  

Contactpersoon: Riet Vrolijk  r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl Website: www.vzhg.nl   Twitter: @VZHG 

mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl
http://www.vzhg.nl/
https://twitter.com/vzhg.


 

 

2 

leden stemden in met de voorstellen m.b.t. de contributieverhoging en de voorstellen voor het benoemen van een aantal 
bestuursleden. Hij feliciteerde de benoemde bestuursleden, t.w.:  
Saskia Bruines, wethouder Den Haag, Arno van Kempen, wethouder Teylingen, Joost van der Geest, wethouder Gorinchem, 
Jolanda de Witte, wethouder Zwijndrecht, Hatte van der Woude, wethouder Delft, Daan Markwat, wethouder Goeree-
Overflakkee, Christiaan van der Kamp, burgemeester Bodegraven-Reeuwijk, Gert Logt, griffier Hendrik-Ido-Ambacht en Jan van 
Dijk, raadslid Nissewaard.  
 
Podiumgesprek thema “democratische vernieuwing” 

Onder leiding van Klaas Tigelaar vond een 
discussie op het podium plaats rond 
democratische vernieuwing. Op het podium 
stonden: Liesbeth Spies, burgemeester Alphen 
a.d Rijn, Mirjam Slobbe, raadslid Zwijndrecht, 
André Huykman, gemeentesecretaris 
Zoetermeer en Hans Rijs, griffier Bodegraven-
Reeuwijk.  
Allereerst werd ingegaan op de rol die een 
burgemeester, raadslid, gemeentesecretaris en 
griffier rond dit thema heeft.  
Liesbeth Spies zag de rol van burgemeester als 
aanjager om de raad, het college en de inwoners 
uit te nodigen hierover na te denken. De raad 
wordt uitgedaagd om het niet over structuren te 

hebben maar “hoe we het met elkaar gaan doen”. In Alphen a.d. Rijn werkt men met speeddaten in de avond, waarvoor 
inwoners de gemeente uitnodigen.   
Mirjam Slobbe wil dat de raad kan loslaten en inwoners kansen geeft op ieder gebied om te participeren. In Zwijndrecht is 
onlangs de participatiewijzer aangenomen, d.w.z. dat bij ieder raadsvoorstel wordt aangegeven hoe participatie tot stand wordt 
gebracht en op welk niveau.  
André Huykman was van mening dat deze discussie al heel wat jaren wordt gevoerd. Vaak wordt daarbij gestart met het denken 
over de oplossing en daar dan de vraag op af te stemmen. Er is dan al een standpunt. De focus zou wat hem betreft omgedraaid 
moeten worden. Daar ligt ook de opgave voor ambtenaren. In Zoetermeer zijn veel initiatieven rond de toekomst van de stad, 
waarbij met name jongeren worden betrokken. In gesprekken met colleges wordt nog vaak gehoord dat plannen niet in het 
verkiezingsprogramma staan of niet in het meerjarenplan. Dat zou anders moeten.  
Hans Rijs gaf aan dat de griffier een rol heeft in het faciliteren van het gesprek met inwoners. De gemeente Bodegraven-
Reeuwijk participeert in het project “Democratie in Actie” en de daarbij horende training voor griffiers. Het is de opvolger van 
Democratic Challenge waar deze gemeente ook al aan mee deed. Hij merkte op dat niet alle instrumenten werkbaar zijn voor  
iedere gemeente.  
Klaas Tigelaar vraagt de podiumleden of er dilemma’s zijn en zo ja, waar deze zich dan voordoen. Liesbeth Spies noemde het 
recht doen aan verschillen, de representativiteit en de zwijgende meerderheid. Vaak vinden gesprekken plaats met een exclusief 
gezelschap, waarbij de vraag gesteld kan worden in hoeverre die voldoende worden gevoed door de hele gemeenschap.  
André Huykman vulde aan dat vaak voornamelijk hoog opgeleiden worden bereikt en 50 plussers. Personen die niet in het 
profiel staan worden nog onvoldoende bereikt. Volgens Mirjam Slobbe schuurt de democratie soms. Ga je als politiek met elkaar 
in de clinch of praat je over de inhoud. Inwoners zijn erbij gebaat dat inhoud centraal staat en niet de politieke 
meningsverschillen.  
Hans Rijs gebruikt ook digitale middelen om inwoners te bereiken. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een digitaal 
inwonerspanel ingesteld waarvoor 1000 aanmeldingen zijn ontvangen.  
Liesbeth Spies uitte tot slot zorg over de omgevingswet. De basisgedachte daarvan is niet herkenbaar voor inwoners en is te  
veel gericht op hoogopgeleiden. Het risico is dat we daardoor inwoners gaan missen en de discussie alleen wordt gevoerd in 
elitaire groepjes.   
 
Presentatie gastgemeente 2020  

 Burgemeester Robert Strijk presenteerde vervolgens de gemeente Zwijndrecht als gastgemeente voor 
de ZH Bestuurdersdag en ALV op 15 mei 2020. Hij deelde een aantal van zijn recente ervaringen in deze 
gemeente waar hij sinds kort (wnd) burgemeester is. Uit het filmpje dat vervolgens werd getoond bleek 
dat Zwijndrecht volgend jaar een interessante bijeenkomst zal aanbieden.  

 
Muzikaal intermezzo verzorgd door The Tunes 
The Tunes zorgden vervolgens voor een muzikaal en humoristisch Rotterdams geluid.  
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Deelsessies 
Na afloop van het plenaire deel konden de aanwezigen deelnemen aan diverse interessante deelsessies, die te voet, per bus en 
per boot werden bereikt. Bij de deelsessies waren o.a. collegeleden van Rotterdam aanwezig. Door de deelnemers werden de 
diverse deelsessies zeer gewaardeerd. Binnenkort zijn meer foto’s van de deelsessies beschikbaar, die op de website van de 
VZHG zullen worden geplaatst. Er waren deelsessies naar:  
- Tarwewijk  
Volgens de veiligheidsindex de grootste aandachtwijk van de stad. De doorstroming van de bewoners is erg hoog. Hoe wordt 
omgegaan met veiligheid in dit gebied en waarom vinden hier juist experimenten plaats met een nieuwe vorm van 
bewonersbetrokkenheid.   
- Merwede-Vierhaven  
Een nieuwe stedelijke en economische ontwikkeling in Rotterdam West. Een rondleiding door het gebied waar innovatieve 
bedrijvigheid, een voedseltuin, Studio Daan Roosegaarde, en het Dakpark de veelzijdigheid van dit nieuwe stuk Rotterdam 
illustreerden. 
- Wijk kop van Feijenoord  
Een stuk Rotterdam met een ligging aan de rivier met twee uiteinden van diverse samenstelling op één schiereiland. Mooi 
voorbeeld van stadsontwikkeling, met aandacht voor historische kenmerken en de mix van oude en nieuwe bewoners.  
- RDM en Maritime Capital  
RDM (de voormalige werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij) is dé plek voor innovatie in de haven. Hier werken 
bedrijven, studenten en onderzoekers samen aan technische projecten.    
- Noordereiland  
Ook wel getypeerd als ‘Montmartre aan de Maas’. Uniek stuk Rotterdam dat het Centrum en Zuid met elkaar verbindt. Aldaar is 
een eigen wijkraad geïnstalleerd.  
- Dakpark  
Onder een verzameling megastores en er boven, op negen meter hoogte, bevindt zich een park met een prachtige groene 
inrichting.   
- Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  
De VRR is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van 
rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.  
- Katendrecht  
Vroeger Chinatown, zeemanskwartier en hoerenbuurt, tegenwoordig home of the hip en droombestemming voor foodies. 
Schiereiland Katendrecht heeft zich in een paar jaar tijd ontpopt tot een van de meest bruisende zones van de stad. 
- Feijenoord City  
Een nieuw stadion is een gigantisch project en een aanjager voor de gehele gebiedsontwikkeling. In Feyenoord City worden  
appartementen, hotels, horeca en een nieuw bioscoopcomplex gebouwd. 
- NPRZ  
In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken het Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, 
schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie samen aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. 
- Erasmus MC  
Het hoofd van de afdelingshoofd verloskunde en gynaecologie van het Erasmus MC ging in op het belang van sociale 
verloskunde: de invloed van achterstand en armoede op de uitkomst van zwangerschap.  
 
 

Het VZHG bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en ALV  
en dankt de gemeente Rotterdam voor de gastvrije ontvangst en het aantrekkelijke programma. 

 
 
 
 
 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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