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VZHG
VZHG BESTUURSVERGADERING 23 APRIL
Ook het VZHG bestuur vergadert in verband met de coronamaatregelen per video. Dit gebeurde voor het eerst op 23
april jl. Allereerst werd stilgestaan bij het overlijden van DB-lid en penningmeester Hans Horlings. Bestuursleden
blikten terug op persoonlijke ervaringen met Hans en constateerden dat zijn aanwezigheid en inbreng zeer gemist
zal worden. Burgemeester Emile Jaensch (Oegstgeest) werd welkom geheten als bestuurslid. Hij nam voor het eerst
deel aan een bestuursvergadering en stelde zich voor aan de andere bestuursleden. Op de agenda stonden de
jaarstukken 2019. Het bestuur stemde in met het concept
verslag van de ALV in 2019, het jaarverslag 2019 en de
jaarrekening 2019. In de begroting voor 2021 is aangegeven
dat de VZHG in 2020 een aantal kosten niet heeft gemaakt
in verband met het annuleren van een aantal
bijeenkomsten. Het bestuur zet in op het in 2021 alsnog
organiseren van een aantal themabijeenkomsten. Tevens
werd gesproken over de procedure voor behandeling van
de jaarstukken, nu geen fysieke ALV zal plaatsvinden (zie
hieronder). Overige bespreekpunten waren: de ondersteuning van Zuid-Hollandse kandidaten voor vacatures in het
VNG bestuur en een aantal commissies, het uitstel van de herijking en herverdeling van het gemeentefonds en de
financiële positie van gemeenten. Vanuit het bestuur werd opgemerkt dat het zinvol is dat de VNG over de
financiële positie van gemeenten (mede naar aanleiding van kosten verband houdend met de coronacrisis) meer
verbinding met de leden zoekt (zie ook onder VNG ). Tenslotte werd van gedachten gewisseld over het provinciaal
project “Beter bestuur”. Dit project wil bijdragen aan één van de zeven kerntaken van de provincie, namelijk de
verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Zuid-Holland. Er komen in dit kader diverse thema’s aan de
orde. De VZHG volgt dit project zowel bestuurlijk als ambtelijk.
ALGEMENE LEDEN VERGADERING EN JAARSTUKKEN VZHG 2019
Omdat dit jaar vanwege coronamaatregelen de fysieke Algemene Leden Vergadering van
de VZHG, die gepland stond voor vrijdag 15 mei in Zwijndrecht, is geannuleerd, zijn de
jaarstukken van 2019 op 29 april jl. aan de leden aangeboden met het verzoek daar digitaal
voor 15 mei 12.00 uur op te reageren. In een begeleidende brief zijn de leden geïnformeerd
over het feit dat in de VZHG statuten geen bepaling is opgenomen indien een
ledenvergadering niet kan plaatsvinden. Het bestuur heeft besloten de fysieke jaarvergadering door te schuiven naar
het voorjaar van 2021 en dit jaar de leden de gelegenheid te bieden digitaal op de jaarstukken te reageren.
Op 15 mei 12.00 uur werd geconstateerd dat vanuit de leden geen opmerkingen zijn gemaakt ten aanzien van de
voorstellen. Dit betekent dat:
- het verslag en de besluitenlijst van de ALV op 12 april 2019 in Rotterdam is vastgesteld;
- het jaarverslag van 2019 is vastgesteld;
- de jaarrekening 2019 is vastgesteld en dat kennis is genomen van de goedkeurende accountantsverklaring;
- de leden hebben ingestemd met de concept begroting 2021 en de concept contributie en tarieven voor 2021;
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- de leden hebben ingestemd met de herbenoeming van de heer A. de Baat, gemeentesecretaris van Capelle aan den
IJssel, als bestuurlijk secretaris van de vereniging en de benoeming van de heer Emile Jaensch, burgemeester van
Oegstgeest, tot bestuurslid van de vereniging voor de periode van vier jaar.
Het VZHG bestuur dankt de leden voor het begrip en de medewerking om dit jaar bij uitzondering tot digitale
besluitvorming over te gaan. Het bestuur hoopt de leden in het voorjaar van 2021 weer fysiek te kunnen ontmoeten
bij de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en ALV in de gemeente Nieuwkoop.
INNING CONTRIBUTIE 2020
Na afloop van de reactietermijn voor de jaarstukken 2019 van de VZHG, zal
binnenkort worden gestart met het innen van de contributie voor dit jaar. Dit jaar zal
door financieel administratiekantoor Daamen&Van Sluis de contributie digitaal
worden geïnd. Er worden dus geen brieven meer per post verzonden. De
contributietarieven voor 2020 zijn goedgekeurd en vastgesteld bij de ALV in april 2019. De tarieven voor 2020 zien er
na verrekening van de herindelingscompensatie en verhoging van de contributie als volgt uit:
De tarieven in 2020, bedragen in euro’s per 1000 inwoners:
- eerste 25.000 inwoners
€ 71.50
- volgende 25.000 inwoners
€ 37
- inwoners boven 50.000
€ 19,50
De maximale contributie bedraagt: € 5283,50.
Om al te grote afrondingsverschillen te voorkomen, zijn de tarieven op halve euro’s afgerond.
VOORGEDRAGEN ZUID-HOLLANDSE BESTUURDERS VOOR VNG VACATURES
De volgende Zuid-Hollandse bestuurders zijn in mei door de adviescommissie Governance voorgedragen voor
vacatures in een aantal VNG commissies:
- Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie: Bert Wijbenga, wethouder Rotterdam;
- Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit: Cornelis Visser, burgemeester Katwijk;
- Commissie Raadsleden en Griffiers: Robert Kreukniet, raadslid Zwijndrecht en Eleonore Karman, griffier Gouda;
- Commissie Europa en Internationaal: Paul Dirkse, wethouder Leiden.
De VZHG feliciteert de genoemde bestuurders met deze voordracht.
VNG
VNG LEDENRAADPLEGING
Als gevolg van de Coronacrisis is eerder het VNG-Congres afgelast en is inmiddels duidelijk dat ook later in juni geen
fysieke ALV kan worden gehouden. Het VNG-bestuur heeft ervoor gekozen om de ALV voorlopig uit te stellen tot
medio september en in mei-juni een ledenraadpleging te houden. In deze ledenraadpleging wordt een beperkt
aantal voorstellen aan de leden voorgelegd, die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van VNG-activiteiten en de
financiering daarvan. In de ledenraadpleging behouden de leden het recht van amendement en is net als in de ALV
sprake van een gewogen aantal stemmen per gemeente. De voorstellen zijn op 15 mei jl. aan de leden voorgelegd.
Lees meer: Agenda, inclusief bijlagen .
VNG BESTUURLIJKE KLANKBORDGROEP EN MEEDENKGROEP CORONA
Het VNG bestuur heeft een bestuurlijke klankbordgroep corona ingesteld die adviseert over strategische aspecten
van ondersteuning van gemeenten. Deze klankbordgroep is samengesteld uit eigen midden, aangevuld met de
voorzitters van G40 en M50, met als doel de keuzes van de VNG in ondersteuning van gemeenten en relatie met het
Rijk in goede banen te leiden. De klankbordgroep bestaat uit 17 personen, w.o. in totaal 5 burgemeesters van
veiligheidsregio’s (17 personen i.v.m. het voorlopig online karakter van de vergaderingen). De VNG vond het tevens
wenselijk ook een goede relatie te hebben met de ontwikkelingen in de verschillende regio’s en provincies. De keuze
is gemaakt om naast de klankbordgroep een ‘meedenkgroep’ in het leven te roepen waarin o.a. de voorzitters van de
provinciale afdelingen zitten (namens VZHG Klaas Tigelaar), bestuursleden van de VNG die niet in de klankbordgroep
zitting hebben, en vertegenwoordigers van diverse organisaties. Klik hier voor meer informatie.
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TERUGBLIK VERGADERINGEN VNG BESTUUR EN COMMISSIES
VNG bestuur 23 april : voor een terugblik klik hier.
VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit 23 april: voor een terugblik klik hier.
PROVINCIE ZUID-HOLLAND
PROVINCIE ZUID-HOLLAND- CORONAMONITOR
De provincie Zuid-Holland brengt samen met de Economic Board Zuid Holland, het
Innovation Quarter en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een
tweewekelijkse Coronamonitor uit. In deze Coronamonitor staat actuele informatie
over de impact van de coronacrisis op de Zuid-Hollandse economie. Klik hier voor
meer informatie.
PREVENTIEF TOEZICHT OP GEMEENTEN
De provincie Zuid-Holland heeft het preventief toezicht voor de gemeenten Den Haag en Zwijndrecht opgeheven.
Den Haag stelde in februari alsnog een begroting vast en Zwijndrecht presenteerde vorige maand een plan van
aanpak om de financiën weer op orde te krijgen. Ook Vlaardingen stelde zo’n herstelplan op maar het doorvoeren
ervan kost meer tijd. Daarom blijft deze gemeente de rest van het jaar onder preventief toezicht. De provincie merkt
op dat de coronacrisis grote gevolgen kan hebben voor de financiën bij gemeenten. De provincie is zich hiervan
bewust en is aan het inventariseren wat de gevolgen kunnen zijn. Klik hier voor meer informatie.
DIVERSE ONDERWERPEN
IBP HANDREIKING INTERBESTUURLIJK SAMENWERKEN
Het Interbestuurlijk Programma (IBP) heeft een handreiking gemaakt voor succesvol
interbestuurlijk samenwerken. Klimaatverandering, eenzaamheidsbestrijding, de woonopgave
en de schuldenproblematiek zijn voorbeelden van opgaven die overheden niet alleen kunnen
oplossen. Overheden werken daarom steeds meer samen. Deze interbestuurlijke samenwerking
vraagt een geheel andere manier van werken voor de ambtelijke professionals bij zowel Rijk, provincies, gemeenten
als waterschappen. Lees meer: Een praktische handreiking voor succesvol interbestuurlijk samenwerken.

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 .

3

