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VZHG
TERUGBLIK CONGRES PROVINCIE ZUID-HOLLAND EN VZHG OP 15 NOVEMBER IN OEGSTGEEST
Op vrijdag 15 november jl. vond in CORPUS te Oegstgeest het jaarlijks gezamenlijk congres van de VZHG en de provincie ZuidHolland plaats. Thema van het congres was: “Samenwerking en participatie rond energie en klimaat”.
De bijeenkomst werd geopend door dagvoorzitter Wouter Smit. Vervolgens sprak Jaap Smit,
commissaris van de Koning de deelnemers toe. Hij blikte terug op het stikstofvraagstuk en het
vollopen van het Malieveld met boeren en bouwers die hij vanuit het provinciehuis kon zien.
Tijdens het debat hierover in Provinciale Staten stond de Zuid-Hollandlaan vol met tractoren,
terwijl binnen verschillende insprekers emotionele betogen hielden. Dergelijke demonstraties
brengen voor bestuurders zorg en verantwoordelijkheid met zich mee. De demonstranten
spreken de democratie aan op haar wezen:
problemen in kaart brengen, oplossingen bedenken
en keuzes maken. Protesten kunnen ook doorslaan
als eisen worden gesteld. Bestuurders dienen
echter open oren en een rechte rug te hebben. Wat betreft energie en klimaat lopen
we tegen de grenzen aan wat de planeet aan kan. De overheid moet proberen paniek
te vermijden en de rust te bewaren, ook al is
dat niet eenvoudig. Cruciaal is dat de
creativiteit van de samenleving wordt benut,
en niet wordt gedraaid aan knoppen van versleten apparaten, er moet ruimte worden
gegeven, zo stelde hij.
Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, presenteerde
vervolgens onder de titel “Doe het met RIA” (Regionale Investerings Agenda) diverse
ontwikkelingen rond energietransitie en klimaatadaptatie, met een aantal goede en
minder goede voorbeelden en “goedbedoelde fouten”. Samengevat gaat het volgens
hem om: hoe doorbreken we de ‘handelingsverlegenheid’, de té sterke verkokering en de kloof tussen publiek en privaat. Het
gaat om mobilisatie van organisatie- en investeringskracht, niet om meer beleid en nieuwe regels.
Tijdens de paneldiscussie blikten Berend Potjer, gedeputeerde, en Klaas Tigelaar, voorzitter VZHG ,samen met Friso de Zeeuw
terug op zijn presentatie en de rol van de provincie en gemeenten bij de diverse maatschappelijke
opgaven. Na de pauze vonden drie pitches plaats:
Ton de Gans, wethouder van Zoeterwoude, presenteerde “Bedrijventerrein Grote Polder: samenwerking en
participatie voor een biodiverse inrichting van het bedrijventerrein”. Sjaak Langeslag, hoogheemraad HH
Rijnland, over “Gouda stevige stad”, over samenwerking voor een lange termijn perspectief voor duurzaam
beheer in relatie tot bodemdaling en Jacqueline van Dongen, wethouder Zwijndrecht en portefeuillehouder
regionale energiestrategie Drechtsteden, over ““Participatie: de spagaat in nu en straks voor de
bestuurder”. Over ontwikkeling in een wijk en de rol van bestuurders. Na afloop toonde zij een filmpje:
terwijl wij in Oegstgeest aanwezig waren, vond in Dordrecht de Kinderklimaattop Drechtsteden plaats.
Kinderen uit groep zes van tien basisscholen bogen zich over vraagstukken rond energie, vervoer, water en afval. De kinderen
hadden hier vooraf al over nagedacht en een kort filmpje per klas gemaakt.
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VZHG BESTUUR
a.Bestuursvergadering 21 november
Op de agenda van de bestuursvergadering op 21 november stonden o.a. de volgende onderwerpen:
Evaluatie september-werksessie van het VZHG bestuur
Deze sessie heeft een aantal standpunten opgeleverd hoe het bestuur aankijkt tegen de rol richting VNG en provincie. Tevens
zijn een aantal ambities uitgesproken en zijn de aandachtsgebieden van de bestuursleden aangepast en gekoppeld aan de VNG
commissiestructuur, waarbij de VZHG bestuursleden trekker worden van het betreffende aandachtsgebied. Daarmee wil de
VZHG de Zuid-Hollandse vertegenwoordigers in het VNG bestuur en de commissies in staat te stellen tot een betere afweging
van standpunten te komen en specifieke Zuid-Hollandse thema’s te kunnen agenderen.
Hierover werd van gedachten gewisseld met Henri Lenferink, voorzitter College van Dienstverlening en tevens lid van het VNG
bestuur, die te gast was bij deze bestuursvergadering. In februari 2020 zullen ZH vertegenwoordigers worden uitgenodigd voor
een vervolggesprek hierover.
Stikstofaanpak
Te gast was Guus Elkhuizen, wethouder van Nieuwkoop, en vertegenwoordiger van Zuid-Holland in het VNG bestuurlijk netwerk
stikstofaanpak. Dit netwerk bestaat uit twaalf leden, één per provinciale
afdeling. Dit netwerk vormt een klankbordgroep voor de VNG commissie
Ruimte ,Wonen en Mobiliteit. Guus Elkhuizen was, naast Jeannette Baljeu
(portefeuillehouder PAS), ook één van de sprekers tijdens een bestuurlijke
informatiesessie stikstof op 15 november jl. die door de provincie in New
Babylon in Den Haag was georganiseerd. Voor een korte terugblik op deze
bijeenkomst klik hier. In Zuid-Holland gaat het om 13 van de in totaal 21
Natura-2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. De provincies hebben
gezamenlijk een zogenaamde beleidsregel vastgesteld, waarin voorwaarden
staan beschreven waaronder ruimtelijke en economische projecten doorgang kunnen vinden, ook als ze leiden tot (beperkte)
extra depositie van stikstof. Deze wordt momenteel nog besproken met het kabinet. Volgens Elkhuizen is het noodzakelijk om
met elkaar tot meetbare afspraken te komen. De samenleving heeft er volgens hem recht op het goede beeld voorgehouden te
krijgen. Lees meer over het VNG position paper stikstofaanpak: VNG position paper stikstofaanpak.
b.Jaarlijkse dag voor bestuursleden op 29 november
De jaarlijkse dag voor de leden van het eigen VZHG bestuur vond dit jaar eind november plaats in Hendrik-Ido-Ambacht op
uitnodiging van bestuurslid Gert Logt en burgemeester Jan
Heijkoop. Eenmaal per jaar vindt een dergelijke bijeenkomst plaats
om elkaar in een informele setting te ontmoeten. De deelnemers
werden welkom geheten door burgemeester Jan Heijkoop die inging
op de vele mogelijkheden die zijn gemeente te bieden heeft voor de
inwoners en de regio. Vervolgens ging wethouder André Flach in op
een drietal thema’s: de Volgerlanden, bedrijventerrein
Ambachtsezoom en de ontwikkeling van het gebied rond het
waterbusplein. Vervolgens werd het innovation center van Bolidt
bezocht. Dit is een bedrijf dat kunststofvloeren produceert.
Tijdens het informele gedeelte werd alvast afscheid genomen van Frans Buijserd, burgemeester van Nieuwkoop, in verband met
het beëindigen van zijn jarenlange bestuurslidmaatschap t.g.v. zijn naderende pensioen.
ZUID-HOLLANDSE BESTUURDERSDAG EN ALV VZHG OP 15 MEI 2020 IN ZWIJNDRECHT
Noteert u s.v.p vast in uw agenda: de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en ALV van de VZHG vindt in 2020 plaats op vrijdag 15 mei
in de gemeente Zwijndrecht. Bij die gelegenheid zal ook de gastgemeente voor 2021 zich presenteren: de gemeente Nieuwkoop.
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HERZIENING FINANCIEL E VERHOUDING - BIJEENKOMSTEN IN ZUID-HOLLAND OP 12 EN 23 MAART 20 20
Er komt een herziening van het totale gemeentefonds per 2021. De onderzoeken die
moeten leiden tot een nieuwe verdeling van het gemeentefonds zijn in maart 2019
gestart. Het doel van de herziening is om te komen tot een volledige en integrale
herijking van het gemeentefonds. Met deze herziening wordt onder meer beoogd om
de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op
te lossen. Lees meer: Ledenbrief Stand van zaken herziening gemeentefonds.
Op 30 oktober jl. vond in het VNG gebouw in Den Haag een goed bezochte bijeenkomst
plaats voor Zuid-Hollandse bestuurders (en ambtenaren). De deelnemers werden
welkom geheten door VNG directeur beleid Ali Rabarison. Ton Jacobs informeerde de
deelnemers vervolgens over het proces tot nu toe. Ook een vertegenwoordiger
namens BZK was hierbij aanwezig. Tot slot vond een nuttige discussie met de deelnemers plaats.
Vervolgbijeenkomsten in 2020
In 2020 worden wederom door de VNG, in samenwerking met de provinciale afdelingen (VZHG), een aantal regionale
bijeenkomsten rond dit thema georganiseerd voor de diverse doelgroepen.
In Zuid-Holland zullen twee bijeenkomsten plaatsvinden:
donderdag 12 maart 2020
15.00 – 20.30 gemeentehuis Capelle aan den IJssel
maandag 23 maart 2020
15.00 – 20.30 gemeentehuis Alphen aan den Rijn.
Het programma voor beide bijeenkomsten ziet er, onder voorbehoud, als volgt uit:
15:00 – 15:30
Inloop genodigden deel 1
15:30 – 18:00
Programma deel 1 | Bestuurders en ambtenaren
18:00 – 19:00
Inloop genodigden deel 2 & Dinerbuffet beide groepen
19:00 – 20:30
Programma deel 2 | Raadsleden en griffiers
De uitnodigingen voor deze bijeenkomsten zullen door de VNG worden verzonden.

VNG
BALV VNG OP 29 NOVEMBER 2019
De VNG hield op vrijdag 29 november een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) in NBC Congrescentrum in
Nieuwegein. Voorafgaand aan de BALV was er in de ochtend een VNG Bestuurdersdag. Op de agenda van
de BALV stonden o.a. de volgende onderwerpen: verantwoording uitvoering moties ALV 5 juni 2019 (met
uitzondering Klimaatakkoord), Klimaatakkoord, aanvullende overeenkomst bij Raamovereenkomst
verpakkingen, VNG prioriteiten 2020, principes Digitale Samenleving, invulling vacatures VNG-bestuur en
commissies, Statutenwijziging i.v.m. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en Arbeidsvoorwaarden onderkant
arbeidsmarkt. Voorafgaand waren een groot aantal moties en amendementen ingediend. Enkele besluiten:
Klimaatakkoord
Gemeenten hebben bij de BALV bijna unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord. Wel geven ze een duidelijke boodschap aan
het Rijk: we leveren graag onze bijdrage aan een duurzamer Nederland, maar kunnen dit niet zonder het Rijk. Behalve
voldoende financiële middelen en de nodige wet- en regelgeving om de energietransitie uit te kunnen voeren, hebben
gemeenten aangegeven de tijd te nemen die nodig is om hun inwoners voor te bereiden en mee te nemen in processen en
beslissingen.
Arbeidsvoorwaarden onderkant arbeidsmarkt
Ingestemd werd met het voorstel van het bestuur om een eerder standpunt over arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de
arbeidsmarkt te actualiseren. In 2013 hebben gemeenten zich in de resolutie “Een lokale vitale samenleving” uitgesproken tegen
een aparte cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt en over de beloning van beschut werk (maximaal 100% van het wettelijk
minimumloon). Deze twee uitspraken hebben de VNG tot op heden belet om centrale arbeidsvoorwaarden af te spreken.
Het bestuur heeft voorgesteld om, vanwege ontwikkelingen in de gemeentelijke praktijk, de uitspraken uit 2013 te nuanceren.
Dit voorstel werd met overgrote meerderheid aangenomen. Er zal ook onderzoek worden gedaan naar een mogelijke
pensioenregeling voor deze groep.
Principes Digitale Samenleving
Ingestemd werd door de leden met de Principes Digitale Samenleving. De Principes zijn voorgelegd als gemeenschappelijk kader
voor alle gemeenten voor de omgang met digitalisering van de openbare ruimte door henzelf én andere partijen. De werkgroep
'Principes voor de digitale samenleving' zal met ondersteuning vanuit de VNG worden gecontinueerd als kennis- en
adviesplatform op ethiek en digitalisering voor gemeenten. Wilt u ook mee doen in deze werkgroep? Meldt u dan aan via
het aanmeldformulier. Lees meer: Bijlage publicatie Principes Digitale Samenleving.
Moties
Voor de uitslag van de stemming over moties klik hier.
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Vacatures
Tijdens de BALV werden de voorgedragen kandidaten benoemd voor de bij de VNG ontstane vacatures in een aantal
commissies. De VZHG feliciteert Stephan Brandligt, wethouder Delft, met zijn benoeming in de VNG commissie Financiën.
VNG AGENDA 2020
Tijdens de BALV hebben de leden ingestemd met de VNG Agenda 2020 waarin het bestuur formuleert wat in 2020 de inzet van
het VNG-concern zal zijn op de zes thema’s uit de verenigingsstrategie. Deze thema's zijn: informatiesamenleving, gemeentelijke
dienstverlening, fysieke omgeving, inclusieve samenleving, democratisch besturen en actieve ledenorganisatie.
Lees meer: VNG Agenda 2020 (inclusief prioriteiten GGU).
OMGEVINGSWET
Onlangs heeft de minister een brief naar de Kamer gestuurd, waarin zij aangeeft dat het wenselijk en mogelijk is de
Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. De VNG onderschrijft dit standpunt. In een speciale Ledenbrief
wordt een stand van zaken rondom het wetgevings-en invoeringsproces gegeven en een overzicht van de ondersteuning vanuit
de VNG. Lees meer: Ledenbrief stand van zaken Omgevingswet en bijlage.
Gemeentelijke verordeningen moeten met de komst van de Omgevingswet in het omgevingsplan worden ondergebracht. De
VNG heeft voorbeelden van de integratie van vier verordeningen in het casco omgevingsplan gemaakt: klik hier voor meer
informatie.
TERUGBLIK VNG BESTUUR EN COMMISSIEVERGADERING EN
Commissie bestuur en veiligheid op 12 september:
Commissie ruimte, wonen en mobiliteit op 12 september:
VNG bestuur op 31 oktober:
Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu op 31 oktober:
VNG bestuur op 21 november:
VNG bestuur op 12 december:

klik hier.
klik hier.
klik hier.
klik hier.
klik hier.
klik hier

PROVINCIAAL BESTUUR
BRIEF PROVINCIE INZA KE FINANCIELE DRUK G EMEENTEN
In november jl. stuurde de provincie Zuid-Holland een brief naar de ministers de Jonge en Knops inzake financiële druk op
gemeenten. De afgelopen periode (november 2019) ontving de provincie signalen van gemeenten over tekort aan middelen
voor WMO, Jeugd en Participatie. Naast deze signalen stelde de provincie die druk op de gemeentelijke financiën ook zelf te
zien. Gemeenten dreigen onder preventief toezicht te komen doordat zij hun begroting niet dekkend krijgen en de provincie ziet
schrijnende en verregaande maatregelen bij gemeenten om hun begrotingen toch dekkend te krijgen. Gedeputeerde Vermeulen
(Bestuur en Maatschappij) trok hier samen in op met de commissaris van de Koning.
Lees meer: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/lokaal-bestuur/financieel-toezicht/@25206/brief-minister-jonge.

Het VZHG bestuur en secretariaat wensen u
prettige feestdagen en een gelukkig 2020.

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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