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VZHG 

 

IN MEMORIAM HANS HORLINGS  

Op 1 april jl. namen wij met grote verslagenheid kennis van het overlijden van Hans 
Horlings ten gevolge van het coronavirus. Hans was vele jaren lid van ons bestuur, eerst 
als wethouder van Voorschoten en vanaf 2013 als wethouder van Midden-Delfland.  In 
2019 werd Hans naast DB-lid tevens penningmeester van de VZHG. Hans was altijd zeer 
betrokken bij onze vereniging en sloeg geen bestuursvergadering over. Ook tijdens 
werksessies had hij altijd een grote inbreng. In 2016 was hij gastheer van de VZHG 
bestuurdersdag. Hij organiseerde toen een leuke Solex-toer voor het bestuur langs mooie 
en interessante plekjes in de gemeente Midden-Delfland. Wij verliezen in Hans een 
betrokken en kundig  bestuurder en een aimabel mens. Wij wensen zijn vrouw en dochter 

en verdere familie veel sterkte met dit grote verlies. Wij gaan zijn inbreng zeker missen.     
 

ANNULERING BIJEENKOMSTEN  

De coronacrisis heeft uiteraard ook gevolgen voor een aantal VZHG activiteiten. Een gepland gesprek tussen een 
VZHG delegatie en het voltallig College van GS van Zuid-Holland werd geannuleerd. Bestuursvergaderingen van de 
VZHG zijn waar mogelijk omgezet in een virtuele omgeving. Overleggen van de VNG met secretarissen en voorzitters 
van de provinciale afdelingen werden eveneens geannuleerd. In verband met het door het kabinet verbieden van 
bijeenkomsten tot 1 juni werd de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en Algemene Leden Vergadering van de VZHG op 
15 mei in Zwijndrecht geannuleerd. Per brief zijn de leden (de 52 gemeenten in Zuid-Holland) via de 
gemeentesecretarissen en griffiers geïnformeerd over deze annulering.   
 

ZUID-HOLLANDSE BESTUURDERSDAGEN EN ALV VZHG  

De fysieke bijeenkomst op vrijdag 15 mei (Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en ALV VZHG) in Zwijndrecht is 
geannuleerd. In overleg met de gemeente Zwijndrecht is besloten deze bijeenkomst niet door te schuiven naar het 
voorjaar van 2021. De geplande gastgemeente voor 2021, de gemeente Nieuwkoop, zal in 2021 gastgemeente van 
een dergelijke bijeenkomst zijn. Voor 2022 is reeds een gastgemeente bekend, de gemeente Brielle.  
Aan de leden is medegedeeld dat vóór 15 mei a.s. de jaarstukken digitaal ter besluitvorming zullen worden 
aangeboden aan de colleges met het verzoek hierop digitaal te reageren.  
 

VNG  

 

VACATURES VNG BESTUUR EN COMMISSIES 

De VNG zocht kandidaten voor in totaal 30 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende commissies. Tot 23 
maart konden kandidaten zich aanmelden voor een aantal vacatures in het VNG bestuur en commissies. Op 25 
maart ontving de VZHG een lijst met kandidaten uit Zuid-Holland die zich hadden aangemeld. De VZHG mag als 
provinciale afdeling van de VNG kandidaten ondersteunen. Daarnaast konden kandidaten er zelf voor kiezen om 
ondersteuning van de VZHG te verzoeken. Een aantal bestuurders heeft hiervan gebruik gemaakt.  
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Volgens de VNG hebben zich ondanks de bijzondere tijden veel kandidaten aangemeld. 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 worden uiterlijk 6 mei a.s. bekend gemaakt aan de leden.  
 

WERKWIJZE VNG BESTUUR EN COMMISSIES 

In ieder geval tot 1 juni zullen VNG bestuur en de commissies  niet fysiek bij elkaar kunnen komen. De VNG bereidt 
de bestuurs- en commissievergaderingen en de ALV van de VNG inhoudelijk verder voor volgens de oorspronkelijke 
planningen. Wel werkt de VNG aan een alternatieve werkwijze. De bestuursvergadering van 23 april is de laatste 
vergadering voor de verzending van de ALV stukken op 6 mei. Dit wil de VNG zoveel mogelijk proberen vast te 
houden. 
 

VNG JAARVERGADERING EN CONGRES 9 EN 10 JUNI A.S.  

De VNG heeft besloten het tweedaagse jaarcongres op 9 en 10 juni a.s. in Westfriesland uit te stellen naar 2021 
vanwege de coronacrisis. De Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni dit jaar gaat wel door. Over de vorm 
wordt binnenkort meer bekend gesteld. De VNG dankt de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, 
Medemblik, Opmeer en Stede Broec voor hun inzet en enthousiasme tot nu toe. Film Westfriese 
gemeenten (Youtube).  
 

HERZIENING VERDELING GEMEENTEFONDS 

Minister Knops van BZK heeft onlangs de ingangsdatum van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds verschoven 
naar 1 januari 2022, omdat volgens hem vervolgonderzoek nodig was. De minister kwam vanuit het oogpunt van 
zorgvuldigheid en draagvlak tot de conclusie dat het beter was om de invoering een jaar uit te stellen. Het VNG 
bestuur heeft op advies van de meest betrokken VNG commissies (Fin, ZJO en PSI) ingestemd met dit uitstel, onder 
de voorwaarde dat er in de decembercirculaire 2020 een nieuw verdeelmodel wordt gepresenteerd dat 1 januari 
2022 kan worden ingevoerd. BZK heeft het onderzoek naar de herijking van het gemeentefonds opgedeeld in de 
percelen ‘gemeentefonds klassiek’ en ‘sociaal domein’. De VNG heeft een bestuurlijke kopgroep vanuit de commissie 
financiën in het leven geroepen die in eerste instantie het bestuurlijke aanspeekpunt is voor de minister.  Klik hier 
voor meer informatie.  
 

TERUGBLIK VERGADERINGEN VNG BESTUUR EN COMMISSIES 

VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) 12 maart: terugblik klik hier.   

 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND 

 

BURGEMEESTERSBENOEMINGEN 

Op dit moment lopen 3 procedures voor burgemeestersbenoemingen in Zuid-Holland. In Den Haag, Zoetermeer en 
Zoeterwoude. Volgens planning moet de nieuwe burgemeester van Den Haag op 1 juli beginnen, in Zoetermeer op 1 
oktober en in Zoeterwoude op 7 oktober. Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, heeft na overleg 
met de vertrouwenscommissies van deze gemeenten besloten de procedures voor de burgemeestersbenoemingen 
voort te zetten. Vanzelfsprekend worden tijdens deze procedures de richtlijnen van kabinet en RIVM in acht 
genomen. Het besluit van de commissaris past binnen het advies van het ministerie van BZK. Inmiddels is Jan Pieter 
Lokker beëdigd tot waarnemend burgemeester van Zoetermeer.   
 

DIVERSE ONDERWERPEN 

 

VEILIGHEIDSMONITOR CBS 2019  

Hoe ervaren Nederlanders de leefbaarheid van hun woonomgeving? Voelen zij zich er veilig? 
Hoe vaak zijn ze slachtoffer van criminaliteit? Wat vinden ze van het functioneren van de 
politie? En welke maatregelen worden genomen om criminaliteit te voorkomen? Al deze 
vragen, en nog meer, worden in de “Veiligheidsmonitor 2019” beantwoord. Het aantal 

Nederlanders dat zich in het algemeen onveilig voelt, daalde van 37% in 2012 naar 32% in 2019. In Zeeland namen 

https://www.youtube.com/watch?v=ISgdOdEUTD4&list=PLJC3h3FXD3b2aTxf3l6bLPgm0dG068sB5&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ISgdOdEUTD4&list=PLJC3h3FXD3b2aTxf3l6bLPgm0dG068sB5&index=12&t=0s
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/herziening-financiele-verhouding
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de onveiligheidsgevoelens in ‘de eigen buurt’ het meest af. In de meeste provincies is het gevoel van onveiligheid 
afgenomen. Van Zuid-Hollandse gemeenten met een inwonersaantal van 70 duizend of meer zijn de gevoelens van  
onveiligheid het grootst in Rotterdam (26 procent). In de Hoeksche Waard voelen mensen zich het vaakst veilig. Hier 
zegt slechts 6,7 procent zich soms onveilig te voelen in de eigen buurt. Lees meer: CBS: Veiligheidsmonitor 2019.   
 

SPOEDWET DIGITAAL VERGADEREN 

Op 27 maart jl. heeft het kabinet ingestemd met de Spoedwet Digitaal vergaderen, die het eenvoudiger maakt om 
online raads- en commissievergaderingen te houden. De VNG is nauw betrokken geweest bij het opstellen van de 
tekst voor de wet. De wet wordt nu met spoed naar de Raad van State gestuurd, naar verwachting zal deze snel in 
werking  treden. Een fysieke vergadering blijft overigens nog steeds mogelijk, mits afstand van 1,5 meter wordt 
gehouden. Dit kan omdat een raadsvergadering niet onder het verbod tot het organiseren van evenementen valt. 
Ook de provincies steunen de spoedwet om op zeer korte termijn het digitaal besluiten voor Provinciale Staten  
en algemene besturen van de waterschappen tijdelijk mogelijk te maken. Lees meer: kamerbrief.  
 

DEADLINE 1 JUNI VOOR CONCEPT REGIONALE ENERGIE STRATEGIE (RES) 

Ondanks de coronacrisis blijft 1 juni 2020 vooralsnog de deadline voor het opleveren van de concept-RES’ en. Dat 
laat het Nationaal Programma RES weten. Door het uitstellen van bijeenkomsten zullen niet alle regio’s een 
gedragen of volwaardige concept-RES kunnen indienen. Deze regio’s wordt gevraagd een ‘voorlopige’ versie van de 
concept-RES in te sturen voor 1 juni, waarbij ze aangeven welk besluitvormingstraject nog volgt. Als de huidige 
situatie langer duurt wordt dit voorstel mogelijk herzien. Aan de regio coördinatoren is verzocht aan te geven 
wanneer er zaken zijn die met dit voorstel niet opgelost worden.  Klik hier voor meer informatie.  
 

INWERKINGTREDING WET INBURGERING UITGESTELD 

De beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering gaat naar 1 juli 2021. Dit maakte minister Koolmees 
van SZW onlangs bekend. Dat betekent o.a. dat de ketenpartners, gemeenten in het bijzonder, voldoende tijd krijgen 
om zich voor te bereiden op hun nieuwe taak. Hierbij is het van belang dat de wettelijke en financiële kaders helder 
zijn. Voor een aantal zaken is volgens de minister meer tijd nodig. De gesprekken met de VNG hierover verlopen 
volgens hem in positieve sfeer maar zijn nog niet afgerond. Ook over de precieze inhoud van de lagere regelgeving 
vindt volgens de minister nog overleg met veldpartijen plaats, en dit werkt door in de inrichting van de 
gegevensuitwisseling tussen ketenpartners. Lees meer: Brief SZW aan Tweede Kamer over uitstel Wet 

Inburgering.    
 

INWERKINGTREDING OMGEVINGSWET UITGESTELD  

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister van Veldhoven (Milieu en 
Wonen) onlangs aan de Eerste en Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de 
inwerkingtreding per 1 januari 2021. Lees meer: Kamerbrief 1 april 2020 en bijlagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 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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