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NIEUWS VZHG
VZHG BESTUURSVERGADE RING 31 MAART TEN KANTORE BNG
Het VZHG bestuur kwam op 31 maart op uitnodiging van de BNG bijeen in het gebouw van de
BNG aan de Koninginnegracht in Den Haag. Na afloop van de reguliere vergadering vond een
overleg plaats met BNG voorzitter Raad van bestuur Carel van Eykelenburg. Onderwerpen die ter
sprake kwamen waren o.a: de aanzet voor de nieuwe strategie van de BNG onder de titel “BNG
Bank Plus”. ” Randvoorwaarde hierbij was dat niet werd gesleuteld aan de statuten van de bank.
Ook werd gesproken over de voornaamste uitdagingen en bedreigingen op financieel gebied voor
gemeenten: de bank gaat niet in discussie met gemeenten, wel zal de bank op risico’s wijzen bijv.
t.a.v. grondproblematiek en verstopping van de woningmarkt. De bank zal ook adviseren
projecten zo veel mogelijk te bundelen i.v.m. aansprakelijkheidsrisico’s. Besproken werd ook de rol van de bank t.a.v.
onrendabel vastgoed, schatkistbankieren, de lokale financiering en zorg, en hoe de bank waakt voor het publiek imago. Bij het
imago spelen thema’s zoals verduurzaming van maatschappelijk vastgoed een rol, benchmarking en internationale
ontwikkelingen, maar ook breedbandvoorzieningen buitengebied en warmterotonde (pilot in Zuid-Holland). In de reguliere
vergadering werden de jaarstukken vastgesteld (ter voorbereiding van de ALV op 15 april a.s.). Tevens stonden 2 speerpunten
op de agenda waaraan de VZHG de komende tijd aandacht wil besteden: de omgevingswet en gemeentefinanciën. Het bestuur
besloot het onderwerp “De rol van de handhaver in 2020” te agenderen voor de volgende bestuursvergadering (n.a.v. de VNG
visie “Omdat de burger dat van ons verwacht, zie ook onder rubriek bestuur en veiligheid).
VZHG JAARVERGADERING EN CONGRES OP 15 APRIL
Medio maart zijn de uitnodigingen verzonden voor de jaarvergadering en het congres op 15 april
a.s. in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Tijdens de ALV zal een nieuwe voorzitter van de
VZHG worden benoemd en afscheid worden genomen van oud-voorzitter Frank Koen. Vervolgens
spreekt Jaap Smit, Cdk van ZH de aanwezigen toe. Naast het deel algemene ledenvergadering
biedt de gastgemeente een aantrekkelijk congresthema aan waarop diverse werkbezoeken
aansluiten “Besturen met lef”( in het sociaal en maatschappelijk domein). Vervolgens kan uit 5 werkbezoeken worden gekozen.
Weer terug in het gemeentehuis zal tijdens de lunch aandacht worden besteed aan het thema “Sluitende aanpak verwarde
personen”. Gemeenten moeten in de zomer van 2016 beschikken over een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning van
personen die verward gedrag vertonen. Op 15 april is er ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De jaarstukken zullen
voorafgaand aan de ALV naar de leden (de ZH gemeenten) worden verzonden via de gemeentesecretaris.
Aanmelden: http://vzhgcongres.vrhl-online.nl/.
GASTGEMEENTE VZHG JA ARVERGADERING 7 APRIL 2017
Het VZHG bestuur maakt graag gebruik van het aanbod van de gemeente Giessenlanden om in 2017
gastgemeente te willen zijn voor de jaarvergadering en het congres. Deze gemeente zal zich
presenteren bij de komende ALV op 15 april. De datum voor de jaarvergadering is ook reeds bekend:
vrijdag 7 april 2017.

VZHG SECRETARIAAT 1 APRIL TE GAST IN DRENTHE
Op 1 april waren de secretarissen van de provinciale afdelingen uitgenodigd voor het jaarlijks
voorjaarsoverleg van de afdelingen en de VNG. Dit keer was de Vereniging van Drentse
Gemeenten (VDG) gastheer van het overleg in Emmen. De deelnemers werden welkom geheten
door burgemeester Cees Bijl van Emmen (tevens voorzitter van de VDG). Voorzitter van het
overleg was Anne de Baat, bestuurlijk secretaris van de VZHG. Op de agenda stonden o.a. de
volgende onderwerpen: voortgang digitale agenda 2020, prioriteiten n.a.v VNG Agenda 2016, rol
provincies t.a.v. Omgevingswet, evaluatie VNG commissie Governance en organisatieverandering
VNG. Programmamanager Frank Speel was aanwezig voor een toelichting op het programma
Lokale Democratie in Beweging; dit is een gezamenlijk programma van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden,
wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen, de VNG en BZK. Meer informatie over dit programma:
http://www.lokaledemocratieinbeweging.nl/ .

NIEUWS VNG
VNG PUBLICATIE TRANSPARANT BESTUUR
De VNG heeft een vernieuwde publicatie Transparant Bestuur uitgebracht, die tot stand is gekomen in een samenwerking tussen
advocaten, een klankbordgroep van gemeentejuristen en juristen van de VNG. Het stappenplan is niet gewijzigd, wel zijn er
nieuwe ontwikkelingen en inzichten toegevoegd die van invloed zijn op de manier waarop de stappen moeten worden gezet.
Ook is veel actuele jurisprudentie opgenomen. Lees meer: Transparant Bestuur 2016.
NIEUWE HANDREIKING A TTRIBUTIE, MANDAAT E N DELEGATIE
In maart is de nieuwe Handreiking attributie, mandaat en delegatie verschenen. De VNG-handreiking is in samenwerking met
juristen uit de Adviescommissie Gemeenterecht en een externe deskundige tot stand gekomen. Deze handreiking geeft uitleg
van alle aspecten van mandaat en delegatie, aangevuld met enkele modelbesluiten en een geactualiseerd
jurisprudentieoverzicht toegespitst op de gemeentelijke praktijk. Lees meer: Handreiking attributie, mandaat en delegatie.
VNG JAARCONGRES 7 EN 8 JUNI PIONIEREN IN DE POLDER
Thema van het VNG jaarcongres 2016 op 7 en 8 juni a.s. in Haarlemmermeer is “Pionieren in de
polder, duurzaam vernieuwen en verbinden”. “Met ideeën die niet stranden in schoonheid,
maar die worden gerealiseerd. “We zochten naar duurzame vernieuwers en verbinders. Die
hebben we gevonden. En het mooie is, we hebben ontdekt dat die soms gewoon om de hoek
wonen”, aldus Jantine Kriens, voorzitter directieraad VNG. De congreslocatie is in Hangar 32 op
Schiphol-Oost, ter ere van het eeuwfeest van de nationale luchthaven. Plenair programma op
7 juni: het ochtendprogramma o.l.v. dagvoorzitter Chris Kijne. Met medewerking van: Marjan
Minnesma, directeur van Urgenda, Neelie Kroes, ambassadeur van StartUp Delta, Victor Mids,
illusionist en arts, Jorrit de Jong, wetenschappelijk directeur van het ‘Innovation in Government’ – programma op Harvard
University’s John F. Kennedy School of Government en medeoprichter van de Kafkabrigade. Op 8 juni voorafgaand aan de ALV
vindt de jaarrede plaats van Jan van Zanen, een toespraak van minister Plasterk, de presentatie VNG-Denktank Jaarbericht
‘Positie en toekomst gemeenteraad’ en een presentatie van het rapport commissie ‘Toekomstgericht lokaal bestuur’.
Klik hier voor meer informatie.
VACATURES VNG BESTUU R EN COMMISSIES
De VNG zoekt kandidaten voor 20 vacatures in het bestuur en een aantal vaste beleidscommissies. Het gaat daarbij o.a. om de
vacatures van commissievoorzitter Dienstverlening & Informatiebeleid, voorzitter College voor Arbeidszaken en vicecommissievoorzitter Europa & Internationaal. Kandidaatstelling was mogelijk tot uiterlijk dinsdag 5 april 2016 vóór 12.00 uur.
De VZHG ontvangt als provinciale afdeling van de VNG op 7 april de totaallijst met aanmeldingen vanuit Zuid-Holland. Het VZHG
bestuur vergadert vervolgens over ondersteuning van kandidaten. Klik hier voor meer informatie.
ONDERSTEUNINGSTEAM ASIELZOEKERS EN VERGU NNINGHOUDERS (OTAV)
Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid
voor asielzoekers en vergunninghouders. OTAV publiceert handreikingen en veel gestelde vragen, houdt gemeenten op de
hoogte van regelgeving en biedt ondersteuning op maat via regionale accountmanagers en experts. Meer informatie staat in
een speciale factsheet: klik hier.
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INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN
AGENDA EN THEMA’S VNG COMMISSIE RAADSLEDEN EN GRIFFIERS
De Commissie Raadsleden & Griffiers heeft onlangs de agenda voor het komende anderhalf jaar bepaald, zowel wat betreft
thema’s als werkwijze. De commissie zal zich richten op de volgende thema’s: gemeentefinanciën, lokale democratie,
omgevingswet, integriteit, regionale samenwerking, Informatiebehoefte van de raad, controlerende rol van de raad, inclusief de
rekenkamerfunctie, decentralisaties in het sociaal domein en borging van de commissie in de VNG-governance. Klik hier voor
meer informatie.
RIGHT TO CHALLENGE
Steeds meer gemeenten geven vorm aan het Right to Challenge (RtC). Het RtC staat voor ‘het Recht om Uit te dagen’.
(Georganiseerde) bewoners kunnen taken van gemeenten overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of
goedkoper kan. De relatie tussen overheid en bewoners verandert dan in een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.
Op een speciale website staan antwoorden op veel gestelde vragen, praktijkvoorbeelden en ondersteuningsmogelijkheden.
Klik hier voor meer informatie.
COMMISSIE TOEKOMSTGE RICHT LOKAAL BESTUUR
De commissie toekomstgericht lokaal bestuur (van den Donk) zal het eindadvies presenteren op 8 juni voorafgaand aan de ALV
van de VNG in Haarlemmermeer. In de voorbereiding zijn reeds diverse gesprekken gevoerd. De commissie is gevraagd een
antwoord te geven op de vraag: welke relevante maatschappelijke ontwikkelingen tot 2040 worden voorzien die van invloed zijn
op de relatie burger-bestuur en de vormgeving en inrichting van het lokaal bestuur in Nederland? Wat betekent e.e.a. voor de
verhoudingen tussen de gemeentelijke bestuursorganen (raad, college van B&W, burgemeester) en leidt dit tot voorstellen tot
wijziging van de verkiezing c.q. aanstellingswijze van de betrokken bestuursorganen? De nadruk in het onderzoek zal liggen op
bestuurlijke en juridische aspecten van zo’n verandering. De commissie heeft zich met name gericht op mogelijke wijziging van
de bevoegdheden van burgemeester, college van B&W en raad en hoe de verhoudingen tussen die spelers nieuw vorm zou
kunnen krijgen. Bij haar studie en visieontwikkeling heeft de commissie relevante ontwikkelingen betrokken zoals de
horizontalisering van de samenleving, het burgerinitiatief, maar ook zaken als taakdifferentiatie tussen gemeenten en nieuwe
opvattingen over horizontaal en verticaal bestuur.
VNG DENKTANK JAARBERICHT ‘POSITIE EN TOEKOMST GEMEENTERAAD’
Op 8 juni a.s. zal tijdens het ochtendgedeelte voorafgaand aan de VNG ALV de presentatie plaatsvinden van het jaarbericht van
de VNG denktank door commissievoorzitter Kajsa Ollongren, wethouder van Amsterdam. Een jaarlijks van samenstelling
wisselende VNG-Denktank, brengt elk najaar een Jaarbericht uit. De Denktank bestaat uit vertegenwoordigers van de
gemeentelijke bestuurs-, beleids- en praktijkwereld. Het jaarbericht 2015 heeft als thema “Positie en toekomst van de
gemeenteraad”. In deze denktank zitten 3 personen uit Zuid-Holland: Merel van Hall (raadsgriffier Dordrecht), Ingeborg
Hoogveld (raadslid Rotterdam) en Pieter Jeroense (gemeentesecretaris Alphen aan den Rijn).
RAPPORT RAADSLID EN OPEN OVERHEID
Medio maart verscheen het rapport ‘Raadslid en Open Overheid’ van het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI).
Het rapport is gemaakt in opdracht van Raadslid.Nu. Volgens het rapport kunnen raadsleden langs drie lijnen een belangrijke rol
vervullen in de transitie naar een Open Overheid:
-Aanjagen: het goede voorbeeld geven door te zorgen dat raadsinformatie toegankelijk en herbruikbaar is en dat bij de start van
een beleidsproces ook de openbaarheid goed geregeld is.
-Controleren: alert zijn op de informatiepositie van de raad
- Leren: namelijk van de beste praktijken in andere gemeenten
De Vereniging van Griffiers (VvG) verklaart in een reactie op het rapport het als haar taak te zien griffiers te ondersteunen om
openheid hoger op de agenda te zetten. Griffiers zijn betrokken bij de pilots 'Standaard voor Open Raadsinformatie' en
'Toepassing Open Raadsinformatie'. Lees meer: Rapport IMI: Raadslid en Open Overheid.
RAAD OP ZATERDAG VOORJAAR EN NAJAAR
Raad op Zaterdag wordt georganiseerd door de VNG, m.m.v. Raadslid.NU en de VvG. Het eerstvolgende VNG-regiocongres Raad
op Zaterdag is op 21 mei in Eindhoven. De VNG houdt ook een Raad op Zaterdag op 24 september in Zwolle. De focus van deze
regionale congressen voor raadsleden ligt op actuele thema’s in relatie tot de rol van de raad. Klik hier voor meer informatie.
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OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN
RAPPORT STUDIEGROEP OPENBAAR BESTUUR
Op 15 maart is het rapport “Maak verschil, Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven” verschenen dat is opgesteld
door de Studiegroep Openbaar bestuur. Deze groep adviseert over het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland in
het licht van toekomstige economische ontwikkelingen t.b.v. de volgende kabinetsperiode. De VNG laat in een reactie weten blij
te zijn met de groeiende aandacht hiervoor vanuit het Rijk. Gemeenten investeren in de regionale economie omdat deze de
basis vormt voor een sterk economisch stelsel in Nederland. Ze werken hierbij intensief samen met het bedrijfsleven, mkb,
onderwijs, en andere partners. De VNG bepleit samen met G4 en G32 en het platform middelgrote gemeenten stimulering van
regionaal economische ontwikkeling. In een reactie laat G32 weten het pleidooi in het rapport te steunen voor minder
vrijblijvendheid en meer ruimte voor differentiatie, alsmede voor het scheppen van mogelijkheden hiervoor op financieel en
juridisch terrein. Binnen de G32 is men In 2015 gestart met een traject rondom de doorontwikkeling van stedelijke regio’s onder
aansturing van Milo Schoenmaker (burgemeester Gouda, tevens lid van het dagelijks bestuur van de G32).
Lees meer: Maak Verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven.
RAPPORT COELO LOKALE LASTEN 2016
Op 18 maart heeft COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) de Atlas van de Lokale Lasten
2016 gepresenteerd. Volgens dit rapport betalen huishoudens in 2016 1,1 procent (7 euro) meer aan gemeentelijke woonlasten
(ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing) dan in 2015. Enkele andere gemeentelijke heffingen, zoals de hondenbelasting en de
leges voor een bouwvergunning dalen volgens het rapport. Klik hier voor meer informatie.

PROVINCIAAL BESTUUR
PROVINCIALE STATENCO MMISSIE VERKEER EN MILIEU BIJEEN OP 9 MAART
De commissie vergaderde o.a. over het openbaar vervoer over water in de Drechtsteden, het revolverend Verenfonds, Nieuw
besluit vaststelling inpassingsplan RijnlandRoute. Klik hier voor meer informatie.
PROVINCIALE STATENCO MMISSIE DUURZAME ONT WIKKELING BIJEEN OP 16 MAART
De commissie vergaderde op 16 maart met o.a. de volgende agendapunten: Beleidsagenda Energietransitie en Beleidslijn
intensieve veehouderij in relatie tot duurzaamheid en dierenwelzijn. Klik hier voor meer informatie.
PROVINCIALE STATENCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN BIJEEN OP 16 MAART
De commissie vergaderde op 16 maart met o.a. de volgende agendapunten: Voordracht Nota Kapitaalgoederen 2016-2019,
onderdeel gebouwen en Beheerplan gebouwen 2016-2019, Voordracht Financieel toezicht begroting 2016, Voordracht Wijziging
algemene subsidieverordening 2013 en Rapportage Tussenevaluatie Uniform Subsidiekader. Klik hier voor meer informatie.
PROVINCIALE STATENCO MMISSIE RUIMTE EN LE EFOMGEVING BIJEEN OP 9 MAART
De commissie vergaderde o.a. over Aanvaarding regionale kantorenvisies 2015-2018, Detailhandelsbeleid Zuid-Holland en
Aanvaarding actualisering van Voorne-Putten als onderdeel van de regionale woonvisie van de Rotterdamse regio.
Klik hier voor meer informatie.
TOEKOMSTAGENDA PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Met de Toekomst Agenda 2030-2050 wil de provincie Zuid-Holland zich samen met partners
voorbereiden op die toekomst. Welke kennis en kunde heeft Zuid-Holland nodig om de
opgaven van overmorgen op te lossen? De Toekomst Agenda is in gebruik genomen. De agenda
krijgt een jaarlijkse update, die samen met partners wordt gemaakt. In de agenda staat welke
onderzoeken en verkenningen nu al worden uitgevoerd om klaar te zijn voor de toekomst.
Daarnaast staan er drie nieuwe onderzoeken in, die starten in 2016: MINT (Maatschappelijke
invloed van nieuwe technologieën), Zoetwater-problematiek en de invloed op economische
clusters en natuur, Maritieme Topregio Drechtsteden. Klik hier voor meer informatie.

BESTUUR EN VEILIGHEID
VNG COMMISSIE BESTUU R EN VEILIGHEID BIJE EN OP 3 EN 31 MAART
Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Deze commissie vergaderde op 3 maart met o.a. de volgende agendapunten: electronisch stemmen en tellen, Commissie
Toekomstgericht Lokaal Bestuur. Op 31 maart stond op de agenda: een presentatie vanuit het CCV over de toekomstkoers en
de producten en diensten op het terrein van veiligheid in relatie tot de strategische agenda van de commissie Bestuur en
Veiligheid, lokaal bestuur - Democratic Challenge, lokaal bestuur – Habitat III, Handreiking Mandaat en Delegatie,
terugkoppeling bestuurlijk overleg wob/woo en Voortgangsrapportage Landelijk Aanjaagteam Verwarde personen.
BURGERNET IN 390 GEMEENTEN
Per 1 maart jl. is Burgernet in alle 390 gemeenten operationeel. Het begint nu aan een nieuwe fase: er zijn enkele nieuwe
functionaliteiten toegevoegd en er zijn meer mogelijkheden om burgers duurzaam te betrekken bij de veiligheid in hun buurt.
De VNG nodigt gemeenten uit de nieuwe functionaliteiten in te zetten en vraagt gemeenten een bijdrage te leveren aan de
doorontwikkeling van Burgernet. Lees meer: Burgernet.
VNG VISIE HANDHAVER 2020
Medio maart overhandigde Theo Weterings, burgemeester van Haarlemmermeer en voorzitter van de VNG-commissie Bestuur
en Veiligheid, de VNG visie “Omdat de burger dat van ons verwacht” aan minister Ard van der Steur (V &J). In de visie wordt
ingegaan op de handhaver (boa), die volgens de VNG een steeds grotere rol van betekenis speelt in de aanpak van
veelvoorkomende ergernissen en overlast. Beschreven wordt de rol van de handhaver in 2020 en de randvoorwaarden voor een
sterke handhaver. Lees meer: VNG-visie ‘Omdat de burger dat van ons verwacht’.
HANDBOEK INTEGRATIE PRAKTIJKVOORBEELD GE MEENTE TEYLINGEN
De gemeente Teylingen heeft een handboek Integratie “Gezamenlijk naar de toekomst van morgen” gemaakt, waarin o.a. wordt
ingegaan op belemmeringen die bij de participatie en integratie een rol kunnen spelen. In Teylingen worden plannen uitgewerkt
om statushouders versneld te huisvesten, waarbij deze gemeenten ervoor gekozen heeft dat in bijzondere woonvormen van
tijdelijke aard te doen, verspreid over de drie kernen. Een plan om de sociale integratie van statushouders meer vorm en inhoud
te geven is hier ook onderdeel van. Lees meer: Gezamenlijk naar de toekomst van morgen.

FINANCIEN
VNG COMMISSIE FINANC IEN BIJEEN OP 3 MAART
Pim van Ballekom en Jan Willem Löhr van de Europese Investeringsbank (EIB) hebben een presentatie gegeven over de
dienstverlening van de bank. De commissie drong in verband met milieu-investeringen bij de bank aan op onderzoek naar de
mogelijkheid van fondsvorming voor de financiering van klimaat- en milieurelevante projecten. Verschillende commissieleden
vroegen aandacht voor de inkomenseffecten van rioolheffing. Op het gebied van beschermd wonen adviseerde de commissie
een scenario waarbij wat langer de tijd wordt genomen (2020) om te komen tot een goed verdeelmodel waarbij het beschermd
wonen wordt geïntegreerd in het Wmo-model. Klik hier voor meer informatie.
TUSSENTIJDS VERSLAG SVLO
De stuurgroep SVLO (Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) blikt in een tussentijds verslag terug op de
achtergrond en de organisatie van de samenwerking en geeft een overzicht van de ondersteunende producten die tot dusver
zijn ontwikkeld. De stuurgroep wil zich ook in de toekomst inzetten om producten te ontwikkelen, bijv. notities over de
objectvrijstellingen en de openingsbalans. Lees meer: Tussentijds verslag SVLO.
VNG VISIE OP HERZIEN ING PROCEDURE ARTIKE L 12 SANERINGSSTEUN
In het advies op de herziening van de artikel 12 Financiële verhoudingswet (procedure voor saneringssteun aan een gemeente in
moeilijkheden) stelt de VNG o.a.:
- dat een artikel 12 procedure moet leiden tot een gemeente die financieel weer op eigen benen kan staan. In de voorgelegde
concept handleiding kiest het ministerie er voor dat een gemeente na zo’n procedure nog meer dan tien jaar onder preventief
toezicht van de provincie kan komen te staan.
- dat er een wettelijke grondslag moet komen voor het gebruik van de financiële kengetallen bij de artikel 12 procedure voor
een oordeel over de financiële vermogenspositie van een gemeente. Daarbij vraagt de VNG aanpassing van het financiële
kengetal om de belastingcapaciteit in beeld te brengen.
- dat met het opgaan van de Raad voor de Financiële verhouding in de Raad voor het Openbaar Bestuur een onafhankelijk advies
wegvalt bij een aanvraag voor artikel 12 saneringssteun. De VNG vraag de minister te onderzoeken hoe dit op een andere wijze
kan worden opgevangen. Klik hier voor meer informatie.
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DIENSTVERLENING EN INFORMATIEBELEID
VNG COMMISSIE DIENST VERLENING EN INFORMA TIEBELEID BIJEEN OP 3 EN 31 MAART
De commissie Dienstverlening en Informatiebeleid sprak op 3 maart 2016 over de rol van bibliotheken in de informatie- en
participatiemaatschappij, privacy dilemma’s, aandachtspunten voor de Digitale Agenda 2020 richting de ALV en de toekomstige
informatievoorziening van het sociaal domein. Klik hier voor meer informatie.
Op 31 maart stondeno.a. de volgende onderwerpen op de agenda: Digitale Agenda 2020, privacy, wijziging Awb en
voorbereiding Wet GDI, Open Raadsinformatie, Open data, Stroomlijnen verantwoordingen informatieveiligheid (ENSIA),
Instelling flexibel Advies Netwerk Digitale Agenda 2020 en Omgevingswet.
GEZAMENLIJKE AANBESTEDING MOBIELE COMMUNICATIE
Op 10 maart vierden VNG, KING en initiatiefgemeenten het feit dat 280 gemeenten (en aanverwante organisaties) gezamenlijk
mobiele telefonie hebben aanbesteed. VNG en de providers KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone hebben hun handtekening onder
de vier raamovereenkomsten gezet. De betrokken partijen aan gemeentekant waren wat Zuid-Holland betreft de gemeenten
Rotterdam en Den Haag. De gezamenlijke aanbesteding GT Mobiele Communicatie is onderdeel van de Digitale Agenda.
Klik hier voor meer informatie.

JEUGD
FACTSHEET JEUGDWET E N MINDERJARIGE VREEMDELINGEN
In maart maakte de VNG attent op een factsheet van vorige jaar 'Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen' die nog steeds up tot
date is en uitleg geeft over verantwoordelijkheden van verschillende partijen en met een overzicht van type jeugdhulp,
kostenverantwoordelijke en doelgroep. Lees meer: Factsheet: Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen.
VIERDE VOORTGANGSRAP PORTAGE JEUGD
Gemeenten rapporteren regelmatig over de transformatie van de jeugdhulp. Hiervoor peilt de VNG vier keer per jaar de
voortgang onder alle jeugdregio's. De vierde voortgangsrapportage is nu beschikbaar en geeft inzicht over het laatste kwartaal
van 2015. De meest gehoorde zorg m.b.t. de transformatie is de tijds- en financiële druk waaronder de transformatie moet
plaatsvinden. Bovendien zouden gemeenten niet voldoende grip hebben op de totale transformatie door gebrek aan
sturingsinformatie en –mogelijkheden. Lees meer: Voortgang Transitie Jeugd: 4e kwartaal 2015.
EERSTE MONITORAGENDA SOCIAA L DOMEIN
In deze eerste versie van de Monitoragenda zijn alleen gegevens opgenomen rond het sociaal domein waarvoor het Rijk een
actieve inzet of aanlevering van gemeenten vraagt. Afhankelijk van de informatiebehoefte van gemeenten volgt een verdere
ontwikkeling van de Monitoragenda met een mogelijke uitbreiding naar andere (niet Rijksbrede) monitors.
Lees meer: Monitoragenda sociaal domein.
VERGADERING VNG SUB -COMMISSIE JEUGD OP 24 MAART
De VNG Subcommissie Jeugd kwam op 24 maart in Utrecht bijeen. Op de agenda stonden o.a. de toekomst van de landelijke
raamcontracten in het sociaal domein en het objectief verdeelmodel jeugd. Overige onderwerpen o.a.: Netwerkprotocol
pleegzorg, bekostiging plaatsingscoördinatie jeugdzorg Plus, onderscheid vertrouwenswerk en cliëntondersteuning, Integrale
Vroeghulp en woonplaatsbeginsel. Klik hier voor meer informatie.

ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT
VNG COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT BIJEEN OP 3 MAART
Deze commissie vergaderde op 3 maart met o.a. de volgende agendapunten: advies toekomst lokaal bibliotheekbestel,
bekostiging onderwijsachterstandenbeleid, pact thuiszitters, regionale aanpak voortijdig schoolverlaters, uitkomsten Cebeononderzoek financiën toezicht en handhaving, peuterbudget, meer ruimte voor nieuwe scholen, vragen en verdere stand van
zaken media en cultuur, onderwijs en migratie, werkagenda passend onderwijs- jeugd 2016, evaluatie-onderzoek
Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang en stand van zaken Sport.
AFWEGINGSKADER ONDERWIJSHUISVESTING
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Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met de PO-raad, VO-raad en de VNG het Afwegingskader samenwerking
onderwijshuisvesting gepresenteerd. Het afwegingskader (onder de naam OnderwijsLokaal) is beschikbaar vanaf 25 maart en
ondersteunt gemeenten en schoolbesturen (PO, VO en (V)SO). Klik hier voor meer informatie.

GEZONDHEID EN WELZIJN
VNG COMMISSIE GEZOND HEID EN WELZIJN BIJE EN OP 3 EN 31 MAART
Deze commissie vergaderde op 3 maart met o.a. de volgende agendapunten: actualiteiten Wmo, rol VNG-commissies bij
verdeelvraagstukken en VNG-lijn beschermd wonen. Op 31 maart werd vergaderd over: rapport Veerkracht, actualiteiten
Wmo, raamcontracten sociaal domein, vervolg cliëntondersteuning, voortgang beschermd wonen, mannenopvang, en
begeleidingsmiddelen DU VO.
VOORBEELDEN VAN SAME NWERKING SOCIAAL DOM EIN: 10 GOUDEN GEMEE NTEN
De ervaringen van 10 gemeenten met een nieuwe vormgeving van het sociaal domein zijn onlangs gebundeld in “De gouden
formule”. De MOgroep vond goede voorbeelden van samenwerking tussen sociaal werk, zorg en welzijn op wijkniveau in tien
gemeenten, w.o 2 gemeenten uit Zuid-Holland, Alphen a.d Rijn en Vlaardingen. Lees meer: Publicatie De gouden formule - 10
Gouden Sociale Gemeenten aan het woord.
OPRICHTING WMO -KAMER
De Stichting van de Arbeid en VNG hebben in maart een verklaring getekend over de oprichting van de Wmo-kamer. In de Wmokamer zullen werkgevers, werknemers en gemeenten regelmatig overleg hebben over ontwikkelingen en vernieuwing op het
terrein van zorg, welzijn en persoonlijke ondersteuning. Daarnaast is besloten de samenwerking in De Werkkamer, na een
periode van drie jaar, voort te zetten. In De Werkkamer (ingesteld in 2013) staat de arbeidsmarkt centraal en dan vooral het
stimuleren van banenafspraak om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het onderlinge overleg wordt nu
uitgebreid naar het terrein van de Wmo. Klik hier voor meer informatie.
ONDERZOEK VITALITEIT VAN BUURTEN EN MAATS CHAPPELIJKE VEERKRACHT
In maart is het onderzoek ‘Vitaliteit van buurten en maatschappelijke veerkracht’ van KING/VNG Burgerpeiling uitgebracht. De
Burgerpeiling, een onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl van KING/VNG, is de afgelopen 18 maanden uitgevoerd in 75
gemeenten. Een representatieve steekproef van bijna 60.000 personen vulde de vragenlijst in. Het onderzoek laat volgens de
VNG een overwegend positief beeld zien over de gezondheid van buurten en de rek in de maatschappij. Maar ook een aantal
zorgwekkende uitkomsten komt naar voren: 6% van alle Nederlanders heeft het gevoel ‘er niet bij te horen’, 2% van de
volwassenen in Nederland voelt zich bijna altijd eenzaam en 10% van de mantelzorgers is overbelast. Klik hier voor meer
informatie.

WERK EN INKOMEN
VNG COMMISSIE WERK E N INKOMEN BIJEEN OP 3 MAART
Voor de vergadering van 3 maart 2016 had de commissie de leden van de raad van bestuur van UWV en de directeur van UWV
uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de samenwerking tussen gemeenten en UWV. Uitgangspunt voor het gesprek
was: het moet gebeuren in de arbeidsmarktregio’s. Wat betreft de gemeentelijke informatie-aanpak in het sociaal domein in
relatie tot UWV applicaties en producten, toonden de commissieleden behoefte aan ruimte voor een eigen informatie-aanpak.
Ook werd gepleit voor meer ruimte voor goede samenwerking in de arbeidsmarktregio’s. Overig behandelde onderwerpen: reintegratie mensen met psychische aandoening en schuldhulpverlening. Klik hier voor meer informatie.

RUIMTE EN WONEN
SUBSIDIE HERBESTEMMING MONUMENTEN VERLENGD
De subsidieregeling herbestemmen monumenten is met 5 jaar verlengd en geldt nu tot 1 oktober 2021. De subsidieregeling wil
een duurzaam gebruik van monumenten en andere gebouwen bevorderen met een cultuurhistorische waarde, en voorkomen
dat leegstaande monumenten in verval raken. De regeling geldt niet alleen voor rijksmonumenten, maar ook voor provinciale en
gemeentelijke monumenten en voor gebouwen zonder monumentstatus, die volgens de betreffende gemeente wel een
bijzondere cultuurhistorische waarde hebben. Klik hier voor meer informatie.
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OMGEVINGSWET AANGENOMEN
De Eerste Kamer heeft 22 maart jl. de Omgevingswet aangenomen. De belangrijke uitwerking van de wet zal plaatsvinden in de
AMvB's. De inspraak daarvoor start deze zomer. De VNG werkt op dit moment met veel gemeenten samen aan input richting het
ministerie voor een tekst van de AMvB's. Daarnaast zet de VNG zich in voor een financieel akkoord op de wet, goede afspraken
over invoering, het digitale stelsel en de Invoeringswet en de aanvullingswetten. Klik hier voor meer informatie.
RAPPORT “VAN TEHUIS NAAR HUIS”
Gemeenten, woningcorporaties en zorgkantoren werken samen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Dat
concludeert het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen in de publicatie ‘Van tehuis naar thuis’. Deze publicatie is uitgereikt aan
minister Blok en staatssecretaris Van Rijn. De VNG pleit ervoor dat gemeenten, zorgkantoren/-verzekeraars en relevante partijen
met elkaar (op regionaal of lokaal niveau) een langjarig kader opstellen. Dit kader betreft niet alleen zorg, maar ook
ondersteuning van de zelfredzaamheid. Daarbij zijn welzijn, dagbesteding, begeleiding en de relatie met wonen volgens de VNG
van belang. Lees meer: Rapport Van tehuis naar thuis. Klik hier voor meer informatie.

MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT
HALF JAAR UITSTEL UI TVOERINGSREGELGEVING WET NATUURBESCHERMIN G
Op 19 januari 2016 is de Wet natuurbescherming in het Staatsblad gepubliceerd (nr. 34). De invoering van de nieuwe
natuurwetgeving, die voorziet in gemoderniseerde, vereenvoudigde regels, in decentralisatie van bevoegdheden en taken naar
provincies en in een aansluiting op het omgevingsrecht. In een brief van 4 februari jl. maakt de staatssecretaris van EZ bekend
dat in goed overleg met de provincies is besloten de datum van invoering van de nieuwe wet te verschuiven van 1 juli 2016 naar
1 januari 2017. Klik hier voor meer informatie.
VNG COMMISSIE MILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT BIJEEN OP 3 MAAR T
Deze commissie vergaderde op 3 maart waarbij ZH lid Jos Beugelsdijk (raadslid Noordwijkerhout) als nieuw commissielid
welkom werd geheten. De commissie uitte zorgen op het gebied van energie en over gebrek aan visie bij het Rijk. Met name
het voornemen een algemene subsidie in te stellen voor woningeigenaren zag de commissie als een gemiste kans. De commissie
was verder van mening dat het EU-pakket over circulaire economie niet ambitieus genoeg is. De commissie wil er op inzetten
dat gemeenten op zijn minst niet geremd worden door Europa. Op diverse mobiliteitspunten concludeerde de commissie dat
het Rijk zich op het allerlaatste moment terugtrekt bij projecten over fietsparkeervoorzieningen en dat de rekening bij
gemeenten neergelegd wordt. Klik hier voor meer informatie.
GEMEENTEN EN DUURZAAM INKOPEN
Duurzaam inkopen is een van de terreinen waar gemeenten effectief kunnen bijdragen aan de Global Goals. VNG International
heeft met Telos (Universiteit Tilburg) op verzoek van het Ministerie van I&M onderzocht hoe ambitieus gemeenten duurzaam
inkopen inzetten. Het rapport gaat in op een aantal bevindingen en geeft aanbevelingen voor de Ministeries van Infrastructuur
& Milieu en van Economische Zaken. Daarnaast is door VNG International een lijst van relevante thema’s toegevoegd aan het
rappport, die vooral door de VNG kunnen worden opgepakt. Lees meer: Rapport: Hoe ambitieus zetten gemeenten Duurzaam
Inkopen in?.

EUROPA
EUROPESE WEEK VAN DE LOCALE DEMOCRATIE 10 -16 OKTOBER 2016
Dit jaar wordt de lokale democratie gevierd in de week van 10 tot 16 oktober. Dit jaar is het thema:
'Living together in culturally diverse societies: respect, dialogue and interaction”. Gemeenten kunnen
aansluiten door het organiseren van activiteiten rondom het thema. De Europese Week van de
Lokale Democratie (ELDW) wordt jaarlijks georganiseerd door het Congres van Lokale en Regionale
Overheden van de Raad van Europa. Klik hier voor meer informatie.
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