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VZHG 

 

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

Met een speciale uitgave van de VZHG Nieuwsbrief is teruggeblikt op de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en de Algemene Leden 
Vergadering van de VZHG op vrijdag 12 april jl. in Rotterdam. Klik hier voor deze speciale uitgave. Tijdens de ALV werd door de 
leden ingestemd met de voorstellen.  Onderstaand enkele foto’s genomen tijdens de deelsessies.  

                    
 

CONTRIBUTIE 2020  

Tijdens de behandeling van de begroting 2020 en de contributie 2020 in de ALV op 12 april jl. (zie 
boven) werd door de leden ingestemd met een wijziging van de contributie voor 2020. Op de 
contributie voor 2020 wordt een herindelingscompensatie toegepast en een verhoging van 15% op 
de contributietarieven. De tarieven voor 2020 zien er dan als volgt uit (bedragen in euro’s, inclusief 

correctie):  
-eerste 25.000 inwoners     € 62 na verrekening afgerond     € 71.50  
-volgende 25.000 inwoners    € 32 na verrekening afgerond     € 37  
-inwoners boven  50.000     € 16,50  na verrekening afgerond  € 19,50  
De maximale contributie bedraagt: € 5283,50.  
Om al te grote afrondingsverschillen te voorkomen, zijn de tarieven op halve euro’s afgerond.  
De inning van de contributie en de financiële administratie van de VZHG zullen binnenkort worden overgedragen van de 
gemeente Rijswijk naar Daamen&van Sluis te Capelle aan den IJssel.  
 

VZHG WEBSITE VERNIEUWD 

  
De VZHG website is in april vernieuwd. Daarmee is de 
site overzichtelijker geworden en informatie 
makkelijker te vinden. Op de HOME-page kan direct 
worden doorgelinkt naar de Nieuwsbrief.  
Kijk op: www.vzhg.nl .   
  
 

SAVE THE DATE 

 

VZHG  NIEUWSBRIEF  2019 – 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 

https://vzhg.nl/vzhg-nieuwsbrief/
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15 november 2019  Jaarlijks Congres VZHG en Provincie Zuid-Holland 
 
15 mei 2020  Zuid-Hollandse Bestuurdersdag 2020 en ALV VZHG in Zwijndrecht.  
 

VNG  

 

VACATURES VNG BESTUUR EN COMMISSIES  

Tot 29 maart kon men zich kandidaat stellen voor de vacatures in VNG bestuur, commissies en colleges. In een VNG Ledenbrief 
van 14 maart werden in totaal 21 nieuwe vacatures opengesteld. Het ging hierbij om de vacature van voorzitter, 12 vacatures in 
de commissie Europa & Internationaal en 8 vacatures in bestuur en andere commissies. De VZHG heeft een overzicht ontvangen 
van Zuid-Hollandse bestuurders die zich kandidaat hebben gesteld. Vervolgens heeft het VZHG bestuur aanbevelingen naar de 
VNG verzonden voor ondersteuning van kandidaten. De adviescommissie Governance heeft op 25 april jl. kandidaten 
voorgedragen. In de VNG ledenbrief van 1 mei werd een toelichting gegeven op de voordracht van de adviescommissie, de 
benoemingen door het bestuur en de procedure richting de ALV van 5 juni a.s. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG OVERLEG MET SECRETARISSEN EN VOORZITTERS VAN DE TWAALF PROVINCIALE AFDELINGEN 

Op vrijdag 5 april jl. waren de secretarissen van de twaalf provinciale afdelingen en de VNG te gast in 
Gelderland, op uitnodiging van de VNG afdeling Gelderland. Vergaderd werd in het provinciehuis van 
Arnhem. Belangrijkste agendapunt was de brainstorm over de rol en taken van de provinciale 
afdelingen. Bij het overleg was Arco Hofland aanwezig, sinds kort de portefeuillehouder voor de 
provinciale afdelingen binnen het VNG bestuur. Op 15 mei vindt in Utrecht overleg plaats met alle 
voorzitters van de provinciale afdelingen. Namens de VZHG is Klaas Tigelaar hierbij aanwezig.  

      

VNG EN RIGHT TO CHALLENGE 

Moet het Right to Challenge beter verankerd worden in wetgeving? Over die vraag discussieerden onlangs Tweede Kamerleden 
met wetenschappers, initiatiefnemers, vertegenwoordigers van gemeenten en experts. In aanloop naar het Rondetafelgesprek 
op 3 april jl. liet de VNG via een position paper weten, dat gemeenten de beweging steunen om bewonersinitiatieven meer 
zeggenschap te geven over de eigen leefomgeving, maar dat een wettelijke regeling over de Right to Challenge volgens de VNG 
geen oplossing biedt. Ongeveer 75 gemeenten zijn al bezig met Right to Challenge en 52 gemeenten hebben in het 
coalitieakkoord opgenomen om het deze collegeperiode in te voeren. Klik hier voor meer informatie.  
 

ADVIESCOMMISSIE RECHTSPOSITIE POLITIEKE AMBTSDRAGERS 

De VNG zoekt kandidaten voor de Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers. De VNG zoekt drie enthousiaste 
wethouders van lokale partijen. Kandidaatstellen kan tot uiterlijk 24 mei om 12.00 uur. Het VNG-bureau kijkt naar de motivatie 
van kandidaten en de kennis van en/of affiniteit met de rechtspositionele regelingen en/of arbeidsvoorwaarden. Daarnaast 
wordt gekeken hoe kandidaten passen binnen de bredere samenstelling van de adviescommissie. Klik hier voor meer informatie.  
 

OPEN BRIEF OVER JEUGDZORG EN GGZ EN OPROEP AAN HET KABINET 

Het is een ongebruikelijke stap voor gemeenten om via een open brief in een dagblad zorgen met inwoners te delen. Door de 
huidige ontwikkelingen rond de jeugdzorg en GGZ voelde de VNG echter de noodzaak dit toch te doen. In de afgelopen jaren zijn 
door gemeenten meer jongeren bereikt dan vooraf was voorspeld. Dat leidde tot extra uitgaven en, bij gebrek aan financiële 
compensatie, tot grote tekorten bij gemeenten. Klik hier voor de open brief.  
 

VNG JAARCONGRES EN ALV IN BARNEVELD 

Thema van het VNG Jaarcongres is: besturen is mensenwerk.  
De agenda en de stukken van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG staan online. De ALV is 
op woensdag 5 juni in Barneveld tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres 2019. Op de agenda 
van de ALV staan o.a.: Jaarverslag 2018, Contributievoorstel 2019, Verenigingsstrategie ‘Gemeenten 
2024’, Uitvoering moties, waaronder de motie Structurele afspraken sociaal domein (jeugd), 
Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en Klimaatakkoord. Klik hier voor meer informatie.  

 

VNG BESTUUR EN COMMISSIES  

 

VNG BESTUUR  

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/bekendmaking-invulling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie/nieuws/ronde-tafel-tweede-kamer-over-right-to-challenge-terugblik
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/rechtspositie-politieke-ambtsdragers/nieuws/openstelling-vacatures-adviescommissie-rpa
https://vng.nl/files/vng/brief_ad.pdf
https://www.vngjaarcongres.nl/home?eventPhase=Unassigned
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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 18 april stonden o.a. de volgende bespreekpunten: stukken voor de 
Algemene ledenvergadering van 5 juni, Nationale Omgevingsvisie, asbestdakenverbod, de CAO-onderhandelingen en het 
zogenaamde wietexperiment. Voor een terugblik op deze vergadering klik hier.  
 

VNG COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEID 

Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Liesbeth Spies, burgemeester Alphen aan den Rijn, Peter Oskam, burgemeester 
Capelle aan den IJssel, Pieter Sleeking, wethouder Dordrecht, Tanya Hoogwerf, raadslid Rotterdam. 
Op de agenda voor de vergadering van het VNG bestuur op 18 april stonden o.a. de volgende bespreekpunten: Lokale 
democratie en Rechtstaat, reactie Staatscommissie Parlementair Stelsel (Remkes), VNG-Meerjarenvisie, Drank- en Horecawet, 
Gegevensuitwisseling Ex-gedetineerden, ondermijning. Op 15 en 16 mei vindt een 24 uurse plaats in Burgh-Haamstede. De 
vergadering op de 15e zal in het thema staan van veiligheid en asiel, met op de agenda o.a.: flexibilisering van de migratieketen, 
aanpak straatintimidatie en een gesprek met Johan Remkes. Op 16 mei wordt o.a. gesproken over het wetsvoorstel nieuwe 
procedure vaststelling verkiezingsuitslagen en gemeentelijke cyberagenda.  
 

VNG COMMISSIE FINANCIEN  

Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Peter Verhey, wethouder Alblasserdam , Arjan van Gils, wethouder Rotterdam en 
Jan de Laat, raadslid Gouda.  
Op de agenda voor de vergadering van deze commissie op 11 april stonden o.a. de volgende bespreekpunten: klimaatakkoord, 
terugkoppeling BO's, toekomst accountancy. Op16 mei vergadert deze commissie op het provinciehuis van Gelderland in 
Arnhem met o.a. de volgende bespreekpunten: woningtarief ozb voor instellingen van sociaal belang,voorbereiding 
ALV/ontwikkelingen voorjaarsnota in relatie tot jeugd en GGZ-akkoord, herziening financiële verhoudingen en uitnamen uit de 
algemene uitkering.  
 

VNG COMMISSIE ZORG, JEUGD EN ONDERWIJS  

 Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Sven de Langen, wethouder Rotterdam, Mariel Middendorp, gemeentesecretaris 
Rijswijk. 
Op de agenda voor de vergadering van deze commissie op 18 april stonden o.a. de volgende bespreekpunten: inwoner en 
clientenparticipatie in het sociaal domein, actualiteiten aangemeld door commissieleden, Gemeenten 2024, voorjaarsnota, 
Rijksbeleid cultuur /cultuurstelsel, laaggeletterdheid, beschermd wonen, beoordelingskader verdeelmodel sociaal domein en 
landelijke inkoop Jeugd.   
 

VNG COMMISSIE PARTICIPATIE, SCHULDHULPVERLENING EN INTEGRATIE  

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 
Op de agenda voor de vergadering van deze commissie op 18 april stonden o.a. de volgende bespreekpunten: voorbereiding  
heidag 11 oktober, beoordelingskader verdeelmodel sociaal domein, Meerjarenvisie VNG, opvolging motie BUIG, breed 
offensief, uitwerking commissieprioriteiten PSI thema arbeidsmarkt, brede schuldenaanpak, aanpassing van de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) voor gegevensuitwisseling vroegsignalering, regiobijeenkomsten merkbaar beter thuis, 
bijeenkomst SER en inburgering. Voor een terugblik op deze vergadering klik hier.  
Lees ook: gemeenten willen ingrijpen bij schuldsanering, visie Peter Heijkoop (Dordrecht) voorzitter van de commissie klik hier.    
 

VNG COMMISSIE 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. 
Op de agenda voor de vergadering van deze commissie op 18 april stonden o.a. de volgende bespreekpunten: evaluatie van de 
Woningwet, Meerjarenvisie Gemeenten 2024, inzet fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering voor fysieke leefomgeving, 
omgevingswet: VNG-reactie op Aanvullingsbesluit Natuur en  Aanvullingsbesluit geluid,  Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke 
Voorziening, asbestdakenverbod, vitaliteitsbeoordeling afvalwaterketen, NOVI, Tour de force tweede etappe, VNG-rol op het 
onderwerp luchtvaart. Voor een terugblik op deze vergadering klik hier.  
 

VNG COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFIERS  

Zuid-Hollandse lid van deze commissie is: Marianne Verhoev, griffier Krimpen aan den IJssel.  
Op de agenda voor de vergadering van deze commissie op 18 april stonden o.a. de volgende bespreekpunten: startnotitie 
portefeuillehouders versterking raad en ondersteuning raadsleden, rondje portefeuillehouders, energietransitie: regionale 
energiestrategie, wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, lokale democratie,modelreferendumverordening en   

https://vng.nl/nieuws/19-04-19/terugblik-op-de-bestuursvergadering-van-18-april?goal=0_d4869ce906-0c25a55d04-52191985
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/terugblik-commissie-psi-april
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/grijp-in-bij-schuldsanering-lange-wachttijden-werken-niet
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/nieuws/terugblik-commissie-ruimte-wonen-en-mobiliteit-april
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Meerjarenvisie VNG.  Op 15 mei vindt een heidag plaats en op 16 mei wordt vergaderd in Burgh-Haamstede.  
 

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 16 mei  staan o.a. de volgende bespreekpunten: Global Goals liasion, 
luchtkwaliteit, 5G-netwerk, klimaatakkoord, verduurzaming gemeentelijk vastgoed, nationale agenda laadinfrastructuur, 
raamovereenkomst verpakkingen, ontwerp aanvullingsbesluit geluid, asbestdakenverbod en het landelijke schadeprotocol voor 
gaswinning uit de kleine velden.  
 

VNG COMMISSIE INFORMATIESAMENLEVING  

Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Saskia Bruines, wethouder Den Haag, Dirk Heijkoop, burgemeester Hardinxveld-
Giessendam en Robert van Dijk, griffier Teylingen. 
Op de agenda voor de vergadering van deze commissie op 16 mei  staan o.a. de volgende bespreekpunten: digitale veiligheid, 
omgevingswet, Smart Society - aanhaken kleine en middelgrote gemeenten, principes Digitale Stad, code goed digitaal bestuur 
en Common Ground.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR  

 

INHOUDELIJKE VERKENNING INFORMATIEPROCES  

In Zuid-Holland hebben FVD, VVD en CDA hun inhoudelijke verkenning op hoofdlijnen in het kader van de informatie afgerond. 
De verkenning is op 2 mei jl. aangeboden aan de informateur, de heer Wiegel. Hij heeft zijn waardering uitgesproken voor het 
feit dat dit resultaat in een relatief kort tijdsbestek is behaald. Als volgende stap in het informatieproces nodigt hij de andere 
fracties uit voor vervolggesprekken. In deze gesprekken zal hij peilen in hoeverre bij deze fracties de bereidheid bestaat om, na 
kennisneming van de verkenning op hoofdlijnen, deel te nemen aan inhoudelijke besprekingen in de volgende fase van het 
proces. Klik hier voor meer informatie.  
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN  

 

BETERE INFORMATIEVOORZIENING VOOR DE ENERGIETRANSITIE 

De ministeries EZK en BZK willen de informatievoorziening over de energietransitie 
verbeteren. De regio's hebben dit nodig voor hun regionale energiestrategieën. In 
het rapport VIVET doen RVO.nl, Kadaster, CBS, PBL en Rijkswaterstaat hiervoor een 
aantal aanbevelingen. Een belangrijke aanbeveling uit het rapport is om kennis, 
informatie en data te bundelen op één (virtuele) plek. Informatie over installaties: 

het vermogen, locatie, verwachte en gerealiseerde opwek, opslag of conversie, leeftijd, type en/of onderhoudssituatie. 
Daarnaast moeten (wettelijke) belemmeringen rondom de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie worden 
opgelost. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen om de verbetervoorstellen van VIVET zo snel mogelijk uit te 
voeren in een meerjarenproject. Lees verder: Download het rapport VIVET.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 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://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/mei-2019/informatieproces/
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2019-voorstellen-om-de-informatievoorziening-energietransitie-te-verbeteren-vivet_3731.pdf
mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl

