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Met de Nieuwsflits houdt het bestuur van VNG afdeling Overijssel u op de hoogte van ontwikkelingen,
nieuwtjes en bijeenkomsten.
Heeft u vragen over of items voor onze Nieuwsflits? Neem gerust contact op met ons Bestuursbureau
Telefoon:
0572 - 34 77 22
Email:
vngoverijssel@raalte.nl
Website:
www.vngoverijssel.nl

Nieuwsflits 5, jaargang 2019

BESTUUR
Vergadering bestuur VNG Overijssel
Op 18 september a.s. vergadert het bestuur van VNG Overijssel. Op de agenda o.a. de navolgende
bespreekpunten: Interbestuurlijk Toezicht, kennismaking GS met Overijsselse gemeenten en VNG
Overijssel; een effectieve netwerkorganisatie.

NIEUWS UIT DE PLATFORMS
Op donderdag 11 juli was er een extra vergadering van het platform Financieel Domein met als
hoofdthema de Meicirculaire en de gevolgen daarvan.
Amanda Dijke van de VNG neemt ons mee in de
ontwikkelingen van het gemeentefonds. De inhoud van
de boodschap is helder, maar verre van rooskleurig.
Daarna wordt gesproken over de financiële positie van
de gemeenten in Overijssel. Alle gemeenten kampen
met dezelfde problemen, de impact is echter verschillend
en bij een aantal gemeenten is de situatie zeer zorgelijk.
Bij de jeugdzorg (en in toenemende mate de WMO) zijn
de uitgaven in relatie tot de Rijksbijdrage het grote
probleem. Er wordt geconstateerd dat niet alleen het
Sociaal Domein de begroting onder druk zet, maar dat
het breder is.
Vervolgens wordt gesproken over mogelijke vervolgstappen. Van het maken van een inventarisatie
om de situatie op het gebied van jeugdzorg eenduidig in beeld te brengen, het versterken van het
urgentiebesef door het voeden van partijpolitieke kanalen tot de rol van de provincie. Tegelijkertijd
wordt opgemerkt dat onze Commissaris van de Koning wel degelijk goed op het netvlies heeft staan
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wat er speelt. De voorzitters van de platforms Financieel en Sociaal Domein gaan samen met een
aantal deelnemers van het platform Financieel Domein hierover in gesprek met gedeputeerde Van
Haaf.
Maarten Slingerland van gemeente Zwartewaterland heeft een bijeenkomstimpressie geschreven.
Deze impressie kunt u hier nog eens rustig nalezen.

Komende platformvergaderingen
De lat van de drie bevlogen platformvoorzitters ligt hoog. Ook voor dit najaar hebben zij allerlei ideeën
voor aansprekende, informatieve en inspirerende platformvergaderingen die ingaan op actuele
ontwikkelingen. Uiteraard kunt u hen voeden met uw ideeën, thema’s en/of dilemma’s. Tijdens de
platformvergaderingen is de terugkoppeling door én voeding van de Overijsselse VNGcommissieleden een vast en goed benut agendapunt.
Op 19 september a.s. komen de leden van het
platform Financieel Domein opnieuw bijeen. De derde
dinsdag van september ligt dan net achter ons. Wat
heeft Prinsjesdag ons dit jaar ‘gebracht’? En hoe ziet de
Rijksbegroting eruit? De Septembercirculaire en de
impact daarvan komen uitgebreid aan de orde.
Gedeputeerde Monique van Haaf is aanwezig en gaat
met de aanwezigen in gesprek over de financiële
positie van gemeenten en de begrotingen voor 2020.
De deelnemers van het platform Ruimtelijk Domein komen op 3 oktober a.s. weer bij elkaar. Dit
keer staan de gevolgen van de PAS-uitspraak en de mogelijke oplossingsrichtingen centraal.
Medewerkers van provincie Overijssel en de VNG gaan in op de inventarisatielijst van alle projecten
die mogelijk door de PAS-uitspraak geraakt worden én de uitkomsten van het Algemeen Overleg in
de Kamer van 26 september. Daarnaast worden de aanwezigen bijgepraat over het (verwachte)
advies van het Adviescollege o.l.v. Johan Remkes over de aanpak op de korte termijn. De nieuwe
versie van de AERIUS-calculator wordt toegelicht. Ook komen het programma Natuur voor Elkaar en
het thema Biodiversiteit kort aan de orde.
Op donderdag 10 oktober aanstaande komen de leden van het platform Sociaal Domein bijeen.
Voor dit overleg is een veelzijdige agenda opgesteld. Verschillende Overijsselse bestuurders zullen
hun collega’s meenemen in hun aanpak, ervaringen en leerpunten op het gebied van de IJslandse
aanpak om alcohol-, tabak-, en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen, maar ook om hun
collega’s bij te praten over het Huis van transformatie in het Sociaal Domein.
Een terugkoppeling van het gesprek met gedeputeerde Roy de Witte over Sociale Kwaliteit volgt
eveneens. Tijdens het vorige overleg is een ‘kopgroep’ van 7 deelnemers gevormd die verder met de
provincie in gesprek gaat om na te denken over samenwerking, delen van kennis en ervaring en het
mede mogelijk maken van projecten die bijdragen aan integraal werken.
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ACTIEVE OVERIJSSELAARS IN VNG-VERBAND
Er zijn nieuwe Overijsselse bestuurders benoemd in VNG commissies en het College van
Arbeidszaken van de VNG. Hieronder laten wij u graag kennismaken met Mark Paters, wethouder
van Twenterand en lid van de VNG commissie zorg, jeugd en
onderwijs.
‘Ik ben door de landelijke scoutingscommissie onder leiding van Marco
Pastors benaderd voor een plek in een VNG commissie. De commissie
waarin ik nu zitting heb (zorg, jeugd en onderwijs) raakt direct aan mijn
eigen portefeuille en ik vind het belangrijk dat ook de stem van kleinere
gemeenten in het “Haagse” gehoord wordt.
De agenda van onze commissie is heel breed en divers, dat maakt het
ook zo interessant om hierin mijn bijdrage te mogen leveren. De
deelgebieden waar ik aanspreekpunt voor ben zijn laaggeletterdheid en
onderwijshuisvesting en het zijn die gebieden waar je je het meest in
verdiept, ook vanwege de bestuurlijke overleggen die er zijn met bijvoorbeeld bewindslieden.
Ik probeer mijn input op verschillende manieren te halen, intern, bij partners van ons maar ook bij
andere gemeenten (dit gebeurt ook ambtelijk). De terugkoppeling aan Overijsselse collega’s vind ik
nog steeds een uitdaging en de goede vorm daarin is er nog niet. De agenda van commissie komt
vaak laat beschikbaar, maar wordt gelukkig wel via VNG Overijssel met de collega’s in Overijssel
gedeeld. Het zou fijn zijn als de we in de platformbijeenkomsten soms nog meer de diepte in kunnen
gaan en samen kijken naar wat er aan staat te komen, zodat ik mijn rol in de commissie optimaal kan
vervullen.
Wij zijn als Overijssel vertegenwoordigd in bijna alle commissies van de VNG en ik hoop dat we daar
meer en meer van kunnen profiteren!’.

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN
Klimaatakkoord
Stand van zaken en vervolgproces:
Na anderhalf jaar gesprekken tussen gemeenten, mede-overheden, maatschappelijke partijen en het
bedrijfsleven heeft het kabinet op 28 juni het Klimaatakkoord
gepresenteerd. Gemeenten krijgen bij het realiseren van die ambitie
een belangrijke rol en kunnen daarmee ook hun eigen
duurzaamheidsambities realiseren. In dit akkoord zijn afspraken
opgenomen over hoe de energietransitie haalbaar, betaalbaar en
uitvoerbaar wordt voor inwoners en gemeenten. De VNG ziet in het
akkoord veel van haar inzet daarop terug. Een inhoudelijke toelichting
en de op 17 juli jl. verzonden ledenbrief vindt u hier.
De VNG legt het Klimaatakkoord ter besluitvorming aan de leden voor tijdens de buitengewone ALV
op 29 november 2019.
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Vooruitlopend op de BALV organiseert de VNG op dinsdag 8 oktober een landelijke bijeenkomst
voor ambtenaren (middagprogramma) en bestuurders (avondprogramma).

Bestuurlijk netwerk stikstofaanpak
De recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof betekent dat tal
van (gemeentelijke) projecten op losse schroeven komen te staan. Op 16 juli is hierover een
ledenbrief verstuurd. (zie link: online) en zie ook: https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-enmobiliteit/stikstof-pas-luchtkwaliteit
Om verdere invulling te geven aan de motie over de PAS, recent aangenomen op de ALV, en de
problematiek van gemeenten 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.
Namens Overijssel zal wethouder Erik Volmerink (gemeente Tubbergen) actief
participeren in dit bestuurlijk netwerk. Erik is zeer betrokken bij de PASproblematiek en heeft een directe lijn met ons platform Ruimtelijk Domein, de
betrokken gedeputeerde en is namens VNG Overijssel actief lid van Samen
werkt Beter.

BIJEENKOMSTEN
Bestuurdersbijeenkomst Herziening Financiële Verhouding op 11 september
Om het gemeentefonds per 2021 te herzien vinden momenteel herijkingsonderzoeken plaats. De
uitkomsten van die onderzoeken worden begin 2020 verwacht. Al dit najaar worden er diverse
bestuurlijke afwegingen gemaakt die door de onderzoekers worden meegenomen bij het ontwikkelen
van de nieuwe verdeelmodellen.
De VNG organiseert diverse regio bijeenkomsten over de herziening van de financiële verhouding. De
wethouders Financiën en Sociaal Domein hebben wij al eerder gewezen op deze bijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten worden de aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken van de
herziening en wordt hun mening gevraagd over de keuzes die dit najaar voorliggen. Ook is er
gelegenheid voor discussie over de vraag hoe de VNG om kan gaan met de uitkomsten van de
nieuwe verdeelmodellen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar verdelen@vng.nl.
Meer informatie vindt u hier.

Bijeenkomst ‘Grip op het sociaal domein’ op 2 oktober
U herkent of ervaart het vast…… een tekort op het budget voor het sociaal domein. Hoe houden
gemeenten het sociaal domein financieel beheersbaar?
Antwoorden liggen niet op de plank, ervaringen en kennis over dit urgente en actuele thema zijn er
wel. Daarom organiseren VNG Overijssel en provincie Overijssel op 2 oktober voor ambtenaren van
gemeenten het event ‘Grip op het sociaal domein’. De VNG presenteert op deze middag de eerste
resultaten van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. Samen kijken we
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naar de slagkracht van gemeenten in de regio, het samenspel met aanbieders en manieren hoe
dieper te kijken dan alleen het getal onderaan de streep.
Aanmelden kan door vóór 16 september een e-mail te sturen naar
bijeenkomstsociaaldomein@overijssel.nl
Samengevat:
Woensdag 2 oktober. Om 12:00 uur starten we met een lunch, het programma begint om 13.00 uur.
Afsluiting om 16:30.
Locatie: Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Voor wie? Beleidsmakers, professionals en adviseurs uit het sociaal- en financieel domein van
gemeenten. Deelname is gratis.

Contactdag gemeenten/uitreiking Landschapsprijs op 17 oktober
Dit jaar vindt de Contactdag Gemeenten plaats in de gemeente Twenterand. Het thema van de
bijeenkomst is ‘slim schakelen voor het landschap’. De dag draait om netwerken en in gesprek zijn
over de hoofdthema’s die binnen veel gemeenten spelen zoals: klimaat, energie, zorg, vrijkomende
erven, toerisme en infrastructuur.
Al vele jaren reikt Landschap Overijssel tijdens de contactdag de gemeentelijke Landschapsprijs uit
aan een gemeente die zich positief onderscheidt op het gebied van landschapsbeheer.
Dit jaar zijn de volgende projecten genomineerd:
• Project Gagelmansven, Hellendoorn
• Project Bees are Few, Hof van Twente
• Project Trekvaartzone, Kampen
De winnende gemeente ontvangt € 2.500,00 aan te wenden binnen het project of aan een soortgelijk
initiatief. Stemmen kan hier.

Ambtelijke bijeenkomst over de gevolgen van de PAS-uitspraak en mogelijke
oplossingsrichtingen
Provincie Overijssel en VNG Overijssel organiseren dit najaar een bijeenkomst voor beleidsmakers,
adviseurs en strategen van Provincie, gemeenten en omgevingsdiensten over de gevolgen van de
PAS-uitspraak door de Raad van State en mogelijke oplossingsrichtingen. Na een plenair deel wordt
in themasessies verder ingegaan op een aantal specifieke onderwerpen.
Meer informatie volgt binnenkort.

DIVERSEN
Overijsselse gemeenten omarmen natuurinclusief bouwen
Een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling staat is bouwen met aandacht voor de natuur.
Het gemeentehuis van Almelo is er een mooi voorbeeld van en ook bij nieuwe wijken zoals in Olst
(Olstergaard) en Deventer (De Tuinen van Zandweerd) zal natuurinclusief gebouwd worden.
Natuurinclusief bouwen levert een bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit en aan de
klimaatadaptatie.
De komende tijd is er op verschillende plekken in Overijssel een expostand te zien met informatie
over natuurinclusief bouwen. Tot begin oktober staat deze in het gemeentehuis van Tubbergen; vanaf
3 oktober in het gemeentehuis van Kampen en 2 weken later in Hardenberg. Op 20 november verkast
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deze stand naar het Holstohus in Olst. Dan zal ook een toolkit beschikbaar zijn met praktische
informatie. De stand vormt onderdeel van een programma om inwoners, vrijwilligers, professionals en
gemeenteambtenaren te informeren over de mogelijkheden van natuurinclusief bouwen. Daarbij
werken Het Oversticht, Natuur en Milieu Overijssel, de Zoogdierenvereniging en de
Vogelbescherming samen. Het programma is onderdeel van de campagne Natuur voor Elkaar, en
wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel.
Dit najaar komt het thema natuurinclusief bouwen en de verankering in beleid op de agenda van het
platform Ruimtelijk Domein. Wie zich nu alvast verder wil informeren over het onderwerp kan terecht
op de site van Het Oversticht, waar onder meer filmpjes te zien zijn.
Raalte, 9 september 2019.
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