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VZHG 

 

ROL VZHG T.A.V. BESTUURLIJK NETWERK STIKSTOFAANPAK 

De VNG zocht onlangs en bestuurder met ruime ervaring met de stikstof problematiek in de betreffende regio en met draagvlak 
om hierover namens die regio inbreng te leveren voor een bestuurlijk netwerk stikstofaanpak (zie ook onder VNG). Aan alle 
twaalf provinciale afdelingen is om de afvaardiging van één bestuurder gevraagd. Bij de VNG is inmiddels een Zuid-Hollandse 
kandidaat voorgedragen. Het betreft Guus Elkhuizen, wethouder van Nieuwkoop. In de vergadering van de commissie Ruimte, 
Wonen en Mobiliteit (RWM) op 16 september jl. heeft de commissie o.a. de kandidaten besproken die door de provinciale 
afdelingen zijn voorgedragen.  
 

WERKSESSIE VZHG BESTUUR OP 12 SEPTEMBER IN DEN HAAG 

Op 12 september vond op een bijzondere locatie in Den Haag een werksessie plaats 
van het VZHG bestuur. Het is gebruikelijk dat in een bestuursperiode een dergelijke 
werksessie plaatsvindt om een visietraject te bespreken. Als gespreksleider trad 
prof.dr. Rob van Eijbergen op, hij is o.a. deeltijd-hoogleraar aan de VU, mediator en 
organisatieadviseur. Kernvragen waren wat de rol van de VZHG is en waar 
verbeteringen mogelijk zijn en welke rol de bestuursleden daarbij spelen. In de 
discussie werd een onderscheid gemaakt in de rol als vereniging en de rol als 
provinciale afdeling van de VNG. Wat betreft de rol als provinciale afdeling werd ook 
teruggeblikt op onderzoeken die eerder vanuit de VNG naar deze rol zijn gedaan 
(commissie Brok en commissie Deetman).  
Na afloop van de werksessie vond een reguliere AB-vergadering plaats waarbij een 

reflectie plaatsvond op hetgeen vooraf in de werksessie  aan de orde was geweest. In een volgende Nieuwsbrief zal nader op de 
uitkomsten van de werksessie worden ingegaan.  
 

                              
 

NADERE KENNISMAKING MET SECRETARISSEN VN G BESTUUR EN COMMISSIES 

Op 19 september jl. vond een kennismakingsbijeenkomst plaats in het Igluu te Den Haag van alle secretarissen van de 
provinciale afdelingen met secretarissen van VNG commissies. Doel van de bijeenkomst was inzicht te krijgen in elkaars 
werkwijze ten aanzien van ondersteuning van het VNG bestuur en de diverse commissies. De afstemming met  
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commissieleden is bij de provinciale afdelingen verschillend georganiseerd (NB: dit thema is wat de VZHG betreft ook besproken 
tijdens de werksessie op 12 september jl. zie eerder in deze Nieuwsbrief). Nagegaan werd wat wij van elkaar kunnen leren en  
waar verbeteringen mogelijk zijn.  

                                      
 

VNG  

 

PROGRAMMA AANPAK STIKSTOF (PAS) 

De recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
betekent dat tal van (gemeentelijke) projecten op losse schroeven komen te staan. Op 16 juli 
is hierover een VNG ledenbrief verstuurd. Ook is een flitsenquête verstuurd aan gemeenten 
om de impact van de uitspraak op gemeentelijke projecten te inventariseren en de 
informatiebehoefte in kaart te brengen. Om verdere invulling te geven aan de motie over de 
PAS, recent aangenomen op de ALV, wil de VNG een bestuurlijk netwerk oprichten. Dit 

netwerk vormt het klankbord voor de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Het netwerk gaat bestaan uit 12 leden (één per 
provinciale afdeling) onder voorzitterschap van de portefeuillehouders stikstofaanpak uit de commissie RWM, Boudewijn Revis 
en Aart de Kruijf. Het netwerk heeft een tijdelijke duur, waarschijnlijk tot eind 2020. Het netwerk zal digitaal worden 
geraadpleegd en daarnaast regelmatig bijeenkomen. Lees meer: Ledenbrief Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen 
voor gemeenten.  Gemeenten, maar ook andere stakeholders, zijn ook zelf aan het onderzoeken hoe ze hiermee kunnen 
omgaan. De VNG komt graag met hen in contact. Bent u als gemeente bezig met het opstellen van beleid naar aanleiding van de 
stikstofuitspraak of heeft u op dit terrein expertise of ervaring? Stuur dan een mail naar: Bert van Vijfeijken.  
 

ADVIES ROB OVER HERIJKING GEMEENTEFONDS 

De VNG voert de komende maanden een aantal bestuurlijke overleggen met de beheerders van het gemeentefonds over de 
herziening. Bij de voorbereiding hiervan zal het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) worden betrokken over de 
herijking van het gemeentefonds. De Raad steunt de gekozen aanpak van de heroverweging, maar geeft aan dat er veel te 
winnen valt bij het kiezen van heldere en eenduidige uitgangspunten: maak duidelijke politieke keuzes op basis van 
onderzoeksresultaten en sorteer in onderzoeksopzet niet te veel voor op die keuzes. De verdeling moet aansluiten bij de kosten 
die gemeenten maken en de inkomsten die zij zelf kunnen genereren (kostenoriëntatie). Kostenoriëntatie en 
inkomstenverevening zijn niet los verkrijgbaar. Daarnaast is het volgens de ROB belangrijk dat de verdeling globaal genoeg is om 
de keuzevrijheid van overheden niet te beperken. De verdeling moet niet door overheden beïnvloedbaar zijn (objectief) en 
flexibel genoeg zijn om in te kunnen spelen op maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG-REACTIE OP DE RIJKSBEGROTING 2020 

In een eerste reactie laat de VNG weten het onverteerbaar te vinden dat het Rijk geld als water lijkt te hebben, maar dat 
gemeenten sinds de start van het kabinet honderden miljoenen minder hebben gekregen dan was afgesproken. Het is nu al het 
derde jaar op rij dat het kabinet het geld niet uitgegeven krijgt. Gevolg: gemeenten krijgen hun begroting niet rond en kampen 
met gigantische tekorten. De VNG ziet in het aangekondigde investeringsfonds een mooie gelegenheid om de economie en de 
fysieke infrastructuur te versterken, en gaat ervan uit dat de gemeenten hier ook een beroep op kunnen doen. Klik hier voor 
meer informatie.  
 

VISITATIECOMMISSIE: EERSTE BEVINDINGEN SOCIAAL DOMEIN 

Naar aanleiding van zorgen van gemeenten over de financiële beheersbaarheid in het sociaal domein spraken de VNG en BZK af 
een Visitatiecommissie op te richten. Hoe staat het ervoor met het werk van deze commissie en wat zijn de eerste bevindingen? 
Hoewel pas een klein aantal gemeenten het volledige traject doorlopen hebben, zijn een aantal hoofdbevindingen al wel te 
delen. Hierbij baseert de commissie zich ook op ingekomen aanvragen en oriënterende gesprekken die daarop volgden. Klik hier 
voor meer informatie.  
 

VACATURE VOOR ALGEMEEN DIRECTEUR VNG 

In maart 2020 gaat Jantine Kriens met pensioen. Hierdoor ontstaat een vacature voor de positie van Algemeen Directeur van de 
VNG. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de strategische aansturing van de VNG en de externe representatie. Hij/zij 

https://vng.nl/brieven/stikstof-problematiek-en-inventarisatie-gevolgen-voor-gemeenten
https://vng.nl/brieven/stikstof-problematiek-en-inventarisatie-gevolgen-voor-gemeenten
mailto:Bert.vanVijfeijken@VNG.NL
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2019/09/05/briefadvies-herijking-gemeentefonds
https://vng.nl/vereniging/vng-reactie-rijksbegroting-2020?goal=0_d4869ce906-ce867a5371-52191985
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein%20%20/nieuws/visitatiecommissie-eerste-bevindingen-sociaal-domein
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is verantwoordelijk voor de meerjarenvisie van de VNG, zet de koers uit en neemt de interne organisatie hierin mee. Kandidaten 
kunnen zich tot vrijdag 18 oktober 2019, 12.00 uur melden. Lees meer: vacaturetekst. 
 

OPENSTELLING VACATURES VNG BESTUUR EN COMMISSIES 

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG bestuur en in verschillende VNG commissies (inclusief colleges). 
Het betreft o.a. drie Zuid-Hollandse vacatures resp. in de commissie financiën, bestuur en veiligheid en College voor 
arbeidszaken. U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 2 oktober a.s. vóór 12.00 uur. De selectie van kandidaten vindt 
plaats door de adviescommissie governance (voorzitter Paul Depla), die per vacature één kandidaat selecteert. De kandidaten op 
deze enkelvoudige voordracht van de adviescommissie worden uiterlijk 25 oktober a.s. bekend gemaakt aan de leden. Op dat 
moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de Buitengewone ALV van 29 november a.s. 
spreken de leden zich uit over de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie en eventuele 
tegenkandidaten. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG BESTUUR EN COMMISSIES  

Overzicht bespreekpunten vergaderingen VNG bestuur en commissies, met indien beschikbaar, een link naar een terugblik.  
 

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 12 september stonden o.a. de volgende bespreekpunten: onderzoek 
rol VNG tijdens Tweede Wereld Oorlog, vooruitblik BALV, expertiseteam Lokale Partijen, start Politieke Seizoen, klimaatakkoord, 
gevolgen uitspraak Raad van State voor Programma Aanpak Stikstof (PAS), inburgering, CAO SW en CAO gemeenten. Klik hier 
voor een terugblik.  
 

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, Tanya Hoogwerf, raadslid Rotterdam. 
Op de agenda voor de vergadering van deze commissie op 12 september stonden o.a. de volgende bespreekpunten: wijzigingen 
in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, digitale transitie, wijziging Model APV versie zomer 2019, wetsontwerp Mediation, 
transitie Kiesraad, onderzoek politiële handhaving (BOA's/Politie), enquête en rapportage gemeentelijke aanpak mensenhandel, 
voortgang expertiseteam Lokale Partijen en terugblik Landelijk Democratiefestival.  
 

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 4 september stonden o.a. de volgende bespreekpunten: digitale 
overheid, NL Digibeter, position paper Basisregistraties, notitie Federatief Berichtenstelsel, startnotitie Modernisering 
Werkdomein, publieke waarden en principes digitale samenleving.  
 

VNG COMMISSIE ZORG, JEUGD EN ONDERWIJS  

Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Sven de Langen, wethouder Rotterdam, Mariel Middendorp, gemeentesecretaris 
Rijswijk.  
Deze commissie vergaderde op 12 september met o.a. de volgende bespreekpunten: liquiditeitssteun jeugd instellingen, 
landelijke richtlijn indexering Wmo en jeugdcontracten, toegangsrecht 0 -4 jarigen, opvolging ALV moties IBP, Jeugd, GGZ, 
Abbotarief en Veilig thuis, eerste bevindingen visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein en NG reactie IBO 
kwetsbare jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Klik hier voor een terugblik.  
 

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 . 
Deze commissie vergaderde op 12 september met o.a. de volgende bespreekpunten: evaluatie Participatiewet, consultatie wet 
inburgering, bestuurlijke uitgangspunten kwaliteit schuldhulpverlening, verdeelmodel sociaal domein, IBO kwetsbare jongeren 
met een afstand tot de arbeidsmarkt en toekomst maatschappelijke diensttijd. Klik hier voor een terugblik.  
 

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.  

https://vng.nl/vereniging/vacatures/algemeen-directeur
https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/20190911_ledenbrief_openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://vng.nl/nieuws/19-09-16/terugblik-vng-bestuursvergadering-van-12-september?goal=0_d4869ce906-ce867a5371-52191985
https://vng.nl/nieuws/19-09-20/terugblik-vng-cie-zorg-jeugd-en-onderwijs-12-september?goal=0_d4869ce906-ce867a5371-52191985
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/terugblik-commissie-psi-september-2019
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Deze commissie vergaderde op 16 september met o.a. de volgende bespreekpunten: aanvullingsbesluit geluid, plan van aanpak 
stikstofproblematiek, bestuurlijke reactie Mobiliteitsfonds, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, afhandeling moties ALV, 
verkeershandhaving, de meerwaarde van een Bestuursakkoord NOVI, klimaatakkoord en Taskforce Wonen en zorg.  
 

VNG COMMISSIE FINANCIEN  

Zuid-Hollandse leden van deze commissie zijn: Arjan van Gils, wethouder Rotterdam en Jan de Laat, raadslid Gouda.  
Op de agenda voor de vergadering van deze commissie op 5 september stonden o.a. de volgende bespreekpunten: herijking 
gemeentefonds: inzet voor BO en een voorbereiding gesprek met de staatssecretaris.   
 

VNG COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFIERS  

Zuid-Hollands lid van deze commissie is: Marianne Verhoev, griffier Krimpen aan den IJssel.  
Deze commissie vergaderde op 12 september met o.a. de volgende bespreekpunten: presentatie klimaatakkoord, discussienota 
digitale transitie: een domein overstijgende verantwoordelijkheid, herziening Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr), 
menukaart horizontaal toezicht en expertiseteam lokale politieke partijen.  
 

PROVINCIAAL BESTUUR  

 

NIEUW COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN  

Op 20 augustus werd het coalitieakkoord 2019-2023 gepresenteerd. De nieuwe coalitie van VVD, 
ChristenUnie en SGP, GroenLinks, PvdA en CDA wil zich de komende 4 jaar inzetten om Zuid-Holland 
iedere dag beter te maken. Samen met partners en inwoners wil de coalitie gaan voor een optimale 
bereikbaarheid, schone energie voor iedereen en versterking van natuur, steden en dorpen. In de 
coalitie keren Jeannette Baljeu, Adri Bom en Floor Vermeulen terug (met gewijzigde portefeuilles). Lees 
meer: Coalitieakkoord 2019-2023.. De portefeuilleverdeling is als volgt:  

 

Floor Vermeulen (VVD) Verkeer en vervoer , Bestuur en maatschappij, Vergunningverlening, IPO-bestuur en 1e 
loco-CdK(Commissaris van de Koning) 

Jeannette Baljeu (VVD) Financiën, Transitie haven en industrie , Programma Aanpak Stikstof (PAS), 
Warmterotonde, Water en EU en internationaal 

Willy de Zoete (CU-SGP) Economie: Human capital en toegepaste innovatie in het MKB, Cultuur en erfgoed,   
Personeel & Organisatie, Luchtvaart en Grondzaken 

Berend Potjer (GroenLinks) 
 

Energie, Natuur , Omgevingswet en Communicatie 

Anne Koning (PvdA) 
 

Wonen, Ruimtelijke Ordening en Recreatie en sport 

Adri Bom-Lemstra (CDA) Economie: Greenports en innovatie , Landbouw, Toezicht en handhaving, Bodem,  
Gezond en veilig 

 
 

OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN  

 

BESTUURLIJK PROGRAMMA TIJDENS LPB-CONGRES OP 21 NOVEMBER A.S .   

Het Landelijk Platform voor Buurt-en wijkgericht werken (LPB) organiseert jaarlijks een congres 
voor professionals die betrokken zijn bij het gebieds- en opgavegericht werken. Dit jaar vindt het 
congres plaats in Capelle aan den IJssel. Het thema  voor dit jaar is: ‘Into a new decade’. Speciaal 
voor bestuurders vindt op donderdagmiddag 21 november van 15.00 tot 17.00 uur een bestuurlijk 
programma plaats in het Van Cappellenhuis. Het programma wordt gegeven door Guido Rijnja, 

adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Hij neemt bestuurder mee in een verdiepende masterclass rondom 
dilemmalogica. Hij roept op vooraf dilemma’s en schurende vraagstukken met hem te delen. Hoe bent u daarmee omgegaan? 
Waar bent u tegenaan gelopen? Wat ging juist goed? Hoe had het anders gekund? U kunt zich voor het bestuurlijk programma 
inschrijven via de website www.lpb.nl.  
 
 
 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/overons/coalitieakkoord-2019/
http://www.lpb.nl/
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