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VZHG
VZHG BESTUURSVERGADERING
Op 16 mei vond de laatste bestuursvergadering plaats voor het zomerreces. De voorzitter heette in het bijzonder Christiaan van
der Kamp (vice-voorzitter) welkom bij zijn eerste VZHG bestuursvergadering. Er vond op zijn verzoek een voorstelronde plaats.
Het bestuur heeft kennis genomen van de voordracht van Jolanda de Witte voor het burgemeesterschap van de gemeente
Albrandswaard. Namens het bestuur zal een gelukwens en attentie worden verzonden. Belangrijk agendapunt was de te
organiseren werksessie inzake rol en taken VZHG 2019-2022. Het bestuur stelde drie thema’s vast die bij de werksessie
behandeld zullen worden: 1. Rol van de VZHG voor de komende 3 jaar, 2. Rol van de bestuursleden en 3. Inhoudelijke ambities
en prioriteiten. Deze werksessie zal op 12 september a.s. plaatsvinden in Den Haag, voorafgaand aan de AB-vergadering.
Op 16 mei werd de vacature penningmeester besproken (zie hieronder) en werd teruggeblikt op de zeer geslaagde ZuidHollandse bestuurdersdag en ALV in Rotterdam op 12 april jl. Het bestuur heeft middels een brief aan het college van de
gemeente Rotterdam haar dank overgebracht voor de gastvrije ontvangst en het uitgebreide programma.
Voorzitter Klaas Tigelaar blikte ter vergadering terug op het overleg van de VNG met alle voorzitters van de provinciale
afdelingen op 15 mei. Bij dit overleg waren Jan van Zanen en Jantine Kriens aanwezig. Dergelijke overleggen met de voorzitters
vinden tweemaal per jaar plaats. Binnen het VNG bestuur is een aparte portefeuillehouder aangesteld voor contacten met de
provinciale afdelingen. Arco Hofland (burgemeester Rijssen-Holten) gaat hier invulling aan geven. Op de agenda stonden ook de
agenda en stukken voor de ALV VNG op 5 juni. Wat betreft de concept VNG Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 besloot het
VZHG bestuur een reactie naar de VNG te zullen sturen (zie verder in deze Nieuwsbrief).
Vast agendapunt voor de VZHG bestuursvergaderingen is de terugkoppeling vanuit de diverse VNG commissies. Saskia Bruines
gaf een terugblik op de vergadering van de commissie Informatiesamenleving, die voorafgaand aan de VZHG bestuursvergadering had plaatsgevonden.
HANS HORLINGS PENNINGMEESTER
In de bestuursvergadering van 16 mei jl. is Hans Horlings, lid Dagelijks Bestuur, benoemd tot penningmeester van
de vereniging. Hij volgt hiermee Jan Luteijn op die deze functie tijdelijk heeft bezet tot eind 2018. Hans Horlings is
wethouder (o.a. financiën) van de gemeente Midden-Delfland. Het Dagelijks Bestuur van de VZHG bestaat nu
naast Hans Horlings uit de volgende personen: Klaas Tigelaar, voorzitter, Christiaan van der Kamp, vice-voorzitter,
Anne de Baat, bestuurlijk secretaris en Riet Vrolijk, ambtelijk secretaris.
VZHG STUURT BRIEF NAAR VNG BESTUUR INZAKE MEERJARENVISIE GEMEE NTEN 2024
Voorafgaand aan het VNG jaarcongres in Barneveld heeft het VZHG bestuur op 24
mei jl. een brief verzonden naar het bestuur van de VNG als reactie op het concept
document “Gemeenten 2024”. In deze brief werd gesteld dat het VZHG bestuur
heeft geconstateerd dat in Gemeenten 2024 wordt gerefereerd naar de
bijeenkomst in Zuid-Holland op 21 februari in Leidschendam wanneer wordt
gesteld dat investeren in onderwijs noodzakelijk is, evenals levenslang leren. In de
brief wil het VZHG bestuur expliciet maken dat wij hier met name, gezien de
enorme tekorten aan vakmensen, een kans zien voor een betere positionering van
praktische opleidingen die toeleiden naar kansrijke sectoren. Samenwerking op
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het vlak van onderwijs zou zich mede hierop moeten richten. Niet alleen om de realisatie van opgaven zoals de energietransitie
werkelijk mogelijk te maken, maar ook om een groot deel van onze bevolking een betere baankans te gunnen. In de brief wordt
voorts opgemerkt dat investeringen in het onderwijs (vaak met éénmalige subsidies) klassen kleiner zouden moeten maken,
maar het geld kan echter niet gebruikt worden voor aanpassing van de huisvesting om dit te kunnen realiseren.
CONTRIBUTIE
In juni jl. is de financiële administratie van de vereniging overgedragen van de gemeente Rijswijk
naar Daamen&Van Sluis te Capelle aan den IJssel. De brieven ter inning van de contributie zijn
inmiddels door Daamen&Van Sluis verzonden. Inmiddels hebben een groot aantal gemeenten
de contributie overgemaakt. Gemeenten (leden) die dit nog niet hebben gedaan worden
verzocht dit alsnog te doen. Contactpersoon bij Daamen@Van Sluis is Iris Bakker: ibakker@daasluis.nl .
VZHG BESTUURSLEDEN N EMEN DEEL AAN GESPREK INZAKE KWALITEIT OPENBAAR BESTUUR
Op 11 juli jl. namen VZHG bestuursleden deel aan een bestuurlijk diner met gedeputeerde Baljeu over de kwaliteit van het
openbaar bestuur. Aanwezig waren: Saskia Bruines, Jolanda de Witte, Hans Horlings en Anne de Baat. Op uitnodiging van de
provincie werd tevens aan dit gesprek deelgenomen door een aantal regiobestuurders.
Hieraan voorafgaand vond op 4 juli een bijeenkomst plaats over dit thema met o.a. gemeentesecretarissen en strategen. Er
werden toen vier inhoudelijke thema’s besproken: chaotisering van het (regionale) bestuur, participatie/responsiviteit, staat van
vertrouwen in de lokale democratie en de uitvoering van de energietransitie.
De provincie Zuid-Holland wil de zomerperiode gebruiken om de resultaten van beide bijeenkomsten verder uit te werken,
uiteraard in afwachting van de uitkomsten van de coalitieonderhandelingen (zie onder provinciaal bestuur).
VZHG BESTUUR EN SECR ETARIAAT WENSEN U

VNG
ALV VNG OP 5 JUNI IN BARNEVELD
Tijdens de ALV van de VNG op 5 juni in Barneveld hebben de leden gestemd over
moties en een amendement. Daarnaast werd gestemd over onderwerpen die op de
agenda stonden. Van de moties zijn er 14 aangenomen, één motie is aangehouden,
één motie en het amendement zijn verworpen. Op de agenda van de ALV stonden
verder o.a. de Verenigingsstrategie Gemeenten 2024, de Gezamenlijke Gemeentelijke
Uitvoering (GGU), verantwoording over de uitvoering van een aantal moties en
landelijke inkoop jeugd en Wmo zintuigelijk gehandicapten. Lees meer: Uitslagen
stemmingen ALV 2019. In 2020 is het jaarcongres op 9 en 10 juni in Westfriesland.
GEMEENTEN 2024
Op de ALV van de VNG op 5 juni in Barneveld stemden de leden unaniem in met Gemeenten 2024 en de daarin
vermelde belangrijkste koersbepalende thema’s, zoals versterken van de democratie, solidariteit binnen de
vereniging, wederkerigheid in de bestuurlijke verhoudingen en voorstellen voor het meerjarenprogramma
Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). De vervolgacties van de Verenigingsstrategie zijn besproken in de
vergaderingen van het VNG-bestuur. Alle gemeenten (en provinciale afdelingen van de VNG) hebben de
Verenigingsstrategie per post ontvangen. Lees meer: Bookazine Gemeenten 2024.
ROL VNG T.A.V. INVOERING WET VERPLICHTE GGZ
Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht, de opvolger van de Wet Bopz. De Wvggz vraagt om
samenwerking tussen een groot aantal ketenpartners, waarvan het Openbaar Ministerie en de GGz voor gemeenten de
belangrijkste zijn. De VNG neemt namens gemeenten deel aan het Ketenprogramma en ondersteunt de implementatie d.m.v.
een project. Binnen de VNG zijn werkgroepen van meedenkende gemeenten ingericht, die regelmatig bijeen komen om de
stand van zaken te bespreken en de VNG te adviseren over te nemen besluiten. Resultaten en uitdagingen voor het komende
half jaar en belangrijke opgaven voor de gemeenten zijn te vinden op: vng.nl/wvggz.
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DEMOCRATIE FESTIVAL OP 30 EN 31 AUGUSTUS
Minister Kajsa Ollongren van BZK en VNG-voorzitter Jan van Zanen roepen alle burgemeesters,
dijkgraven en commissarissen van de Koning op 30 en 31 augustus a.s. met een bus met inwoners naar
het Democratiefestival te komen. Het Democratiefestival wordt gehouden op het eiland Veur-Lent bij
Nijmegen. Ze deden hun oproep tijdens het VNG Jaarcongres op 5 juni jl. Het festival biedt een breed
scala aan activiteiten. Zo zijn er een debatarena voor discussies over actuele thema’s, een klaslokaal
waar topwetenschappers en specialisten de laatste inzichten uit hun vakgebied presenteren, een workshop ‘speechen als
Obama’ en excursies naar plekken op het eiland met bijzondere verhalen. Een afwisselend programma dat de komende
maanden verder wordt aangevuld. Informatie en inschrijven: liselot.schutte@vng.nl. 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.
Het VNG bestuur vergaderde op 3 juni in het raadhuis van de gemeente Barneveld, voorafgaand aan het Jaarcongres.
Bespreekpunten n.a.v. het jaarcongres waren o.a. tekorten Jeugdzorg en diverse moties. Reguliere bespreekpunten waren:
besluitvormingsproces Klimaatakkoord, convenant WOZ ICT standaarden, reactie rapport staatscommissie parlementair stelsel
(Remkes), bestuursrapportage en actualiteiten VNG commissies.
Op 4 juli blikte het bestuur wat betreft Verenigingszaken terug op het jaarcongres en de ALV en de ingediende moties,
expertiseteams, Meerjarenbeleidsplan College voor Arbeidszaken en Uitvoering Gemeenten 2024. Overige bespreekpunten
waren o.a.: besluitvormingsproces Klimaatakkoord, bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid, en agenda en verslagen van de
diverse commissies.
VNG COMMISSIE BESTUUR EN VEILIGHEI D(BENV)
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.
De commissie hield 15 en 16 mei haar jaarlijkse 24-uursessie. Ditmaal kwam zij met de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers
samen op Schouwen-Duiveland. Vanwege de grote hoeveelheid te bespreken onderwerpen hield de commissie daarnaast twee
reguliere vergaderingen. In het gezamenlijke programma spraken de commissies met Johan Remkes, voorzitter van de
Staatscommissie Parlementair Stelsel, over toekomstscenario’s voor de lokale democratie (n.a.v. het recente rapport van de
staatscommissie, klik hier). De commissie sprak verder over: toekomstbestendige asielketen, straatintimidatie en ondermijning,
vaststelling verkiezingsuitslagen, gemeentelijke cyberagenda en cyberveiligheid en bedreigde bestuurders. Klik hier voor een
terugblik. Op de agenda voor de vergadering op 11 juli stonden o.a. de volgende bespreekpunten: uitvoering van de Wet Open
Overheid, expertiseteam lokale politieke partijen, uitwerking Gemeenten 2024: toekomstscenario's lokale democratie en
Inrichting bestuurlijke organisatie, herijking standpunt vuurwerkverbod en vaststelling portefeuilleverdeling per 11 juli.
VNG COMMISSIE ZORG, JEUG D EN ONDERWIJS (ZJO)
Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Sven de Langen, wethouder Rotterdam, Mariël Middendorp, gemeentesecretaris
Rijswijk.
Op de agenda voor de vergadering van deze commissie op 20 juni stonden o.a. de volgende bespreekpunten: follow up ALV
jeugd en Ggz, procesvoorstel najaarsbijeenkomsten rijk-gemeenten, Task Force beschermd wonen, herziening verdeelmodel
sociaal domein, IBO arbeidsmarkt met een afstand tot jongeren, bestuurlijk akkoord re-integratie ex-gedetineerden.
VNG COMMISSIE PARTICIPATIE, SCHULD HULPVERLENING EN INT EGRATIE (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.
Op 13 juni vergaderde deze commissie o.a. over de veranderopgave inburgering, breed offensief en de Wet arbeidsmarkt in
balans. Wat betreft het breed offensief werd een bestuurlijke reactie voorbereid op het wetsvoorstel. De commissie ziet de nu
voorgestelde invulling van jobcoaching als maatwerkvoorziening en de voorgestelde vrijlatingsregeling als grootste bezwaarlijke
punten en blijft dat onder de aandacht van de staatssecretaris brengen. De commissie sprak ook over de consequenties van de
Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) voor de doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Klik hier voor een
terugblik.
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VNG COMMISSIE ECONOMIE, KLIMAAT, ENERGIE EN MILIEU (EKEM)
Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Barbara Kathmann, wethouder Rotterdam en Peter Derk Wekx, gemeente
secretaris Alphen aan den Rijn.
Op de agenda voor de vergadering van deze commissie op 4 juli (eerste uur gezamenlijke vergadering met de commissie RWM)
stonden o.a. de volgende bespreekpunten: smart society, het bevorderen van duurzame mobiliteit door het instellen van
milieuzones, Klimaatakkoord, Co2 taks, inzet asbestdakensanering en financiering omgevingsveiligheidstaken. Klik hier voor een
terugblik.
VNG COMMISSIE RUIMTE, WONEN EN MOB ILITEIT (RWM)
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 4 juli (deels een gemeenschappelijke vergadering commissies EKEM
en RWM) stonden o.a. de volgende bespreekpunten: Smart society, het bevorderen van duurzame mobiliteit door gemeenten,
aanpassing portefeuilleverdeling commissie, plan van aanpak handreiking woonwagenlocaties, mobiliteitsfonds, Vrachtwagen
Heffing en nationale agenda laadinfrastructuur.
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 17 juni stonden o.a. de volgende bespreekpunten: terugblik op ALV
(in het bijzonder sociaal domein en klimaat), hoofdthema herziening financiële verhouding en stand van zaken vernieuwing
uitkeringsstelsel.
VNG COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFI ERS
Zuid-Hollands lid van deze commissie is: Marianne Verhoev, griffier Krimpen aan den IJssel.
Op de agenda voor de vergadering van deze commissie op 11 juli stonden o.a. de volgende bespreekpunten: uitwerking VNG
agenda Gemeenten 2024: toekomstscenario’s Lokale Democratie en rol gemeenteraden, evaluatie VNG-congres 2019, regionale
samenwerking en wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen, expertiseteam lokale politieke partijen, herziening
referendumverordening, begroten en gemeenteraden en advies van de Raad voor Cultuur.

PROVINCIAAL BESTUUR
ONDERHANDELINGEN NIEUWE COLLEGE VAN G EDEPUTEERDE STATEN I N ZUID-HOLLAND
Begin juli zijn VVD, CU/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA gestart met onderhandelingen over een nieuw akkoord voor 2019 - 2023
onder leiding van formateur Jon Hermans-Vloedbeld (wnd.burgemeester van Noordwijk). Eerder gaf mevrouw Hermans als
informateur samen met co-informateur Sjoerd Vollebregt (voorzitter van de Economic Board voor de Drechtsteden) het advies
voor deze vijf partijen combinatie. Namens de partijen zitten de volgende onderhandelaars aan tafel: Floor Vermeulen en
Jeannette Baljeu (VVD), Nico de Jager en Willy de Zoete (ChristenUnie/SGP), Berend Potjer en Anneloes van Hunnik
(GroenLinks), Anne Koning en Leo Bruijn (PvdA), Adri Bom-Lemstra en Meindert Stolk (CDA). Het streven is dat het akkoord én
het nieuwe college van Gedeputeerde Staten na de zomervakantie gepresenteerd kunnen worden. Klik hier voor meer
informatie.

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN
RAPPORT “THE FUTURE OF CITIES”
Het Joint Research Centre (JRC) heeft onderzoek gedaan naar de uitdagingen en kansen voor de
steden in de Europese Unie. Het JRC is de wetenschappelijke tak van de Europese Commissie en
wordt aangestuurd door het directoraat-generaal voor regionaal en stedelijk beleid (DG-REGIO).
Het doel van JRC is om Europees beleid te ondersteunen met onafhankelijke informatie.
Volgens het onderzoek zijn de grootste vraagstukken: mobiliteit, betaalbaar woonaanbod, vergrijzing, gezondheid, sociale
segregatie, duurzaamheid, klimaat en dienstverlening. De onderzoekers verwachten dat de aantallen bewoners van zeker de
helft van de Europese steden zal afnemen, maar dat andere steden juist flink groeien. In het onderzoek staan ook zes kansen
voor steden: slim stedelijk ontwerp, benutten van technologie, stimuleren van innovatie, burgerparticipatie, stedelijke
governance en de lokale context als uitgangspunt. Lees meer: Samenvatting rapport The future of cities.
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DAG VAN DE STAD OP 28 OKTOBER IN DEN HAAG
In het World Forum in Den Haag vindt op maandag 28 oktober a.s. de “Dag van de stad” plaats. Tijdens dit jaarlijkse evenement
komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame,
toekomstbestendige én leefbare steden. Ook dit jaar staan de belangrijkste thema’s die spelen in steden weer centraal zoals
bestuur en samenwerking & bouwen, economie, energie, klimaat & duurzaamheid, gezondheid, kunst & cultuur, mobiliteit,
onderwijs, sociaal domein en veiligheid. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

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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