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BESTUUR
Terugblik op DB + vergadering op 19 oktober 2018
Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen het DB, de platformvoorzitters, inhoudelijk experts van de
drie platforms en de medewerkers van het bestuursbureau van VNG Overijssel.
Op vrijdag 19 oktober was de eerste bijeenkomst in nieuwe samenstelling.
Na een rondje ervaringen vanuit het eerste platformoverleg gaven de voorzitters aan wat zij in de
toekomst belangrijk vinden voor ‘hun’ platform.
De voorzitter van het Platform Ruimtelijk Domein, Roland Cornelissen gaat bij gemeenten langs om
onderwerpen op te halen die spelen op het RD-gebied.
Verder zet hij in om per bijeenkomst specifiek in te zoomen op onderwerpen op landelijk of juist
stedelijk gebied.
Jelle Beintema, voorzitter van het Platform Financieel Domein vindt het belangrijk dat alle gemeenten
aangehaakt zijn, zowel de steden als landelijke gemeenten. Dat kan in verschillende denkbare
vormen.
Het FD heeft een overzichtelijke portefeuille. Belangrijkste bespreekpunten: terugkoppeling uit / input
voor VNG commissie Financiën (Harry Scholten heeft hierin zitting), herverdeling gemeentefonds,
onderwijshuisvesting en expertgroepen VNG. Ook de landelijke VNG brengt en haalt veel informatie.
Voor wat betreft het Platform Sociaal Domein werd aangegeven dat de thematiek behoorlijk breed is.
De deelnemers vinden het belangrijk kennis te delen en inspiratie op te doen. Vanuit grote
gemeenten zijn goede voorbeelden beschikbaar en bereidheid deze te delen.
Bart Jaspers Faijer is voorzitter van genoemd platform.
Er werd uitvoerig stil gestaan bij de grote tekorten op het gebied van het sociaal domein. Het bestuur
van VNG Overijssel wil graag een extra inhoudelijke stap naar voren maken als het gaat om thema’s
die ons allen (Overijssel breed) binden dan wel verbinden.
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Als er een brief wordt opgesteld of op een andere passende manier actie ondernomen wordt is het
belangrijk dat deelnemers in de verschillende platforms e.e.a. breed dragen. Het moet helpen
(bijvoorbeeld richting VNG of politiek Den Haag) en geen verdeeldheid zaaien en uitstralen.
Ook werd er gesproken over de komende verkiezingen van Provinciale Staten en hoe wij elkaar
(provincie en VNG Overijssel) op inhoud kunnen versterken in de komende bestuursperiode.
Tot slot werd stil gestaan bij de verbinding met VNG & actieve Overijsselaars in VNG bestuur en
commissies: wat hebben zij nodig, hoe kunnen wij hen nog meer in positie brengen en op welke
manier willen deze bestuurders Overijsselse collega’s informeren en bevragen.
Kortom; een waardevolle en constructieve ochtend waarin en tijd en gelegenheid was om met elkaar
onze vereniging te versterken.

Meerjarenvisie VNG 2020 – 2024
De VNG wil richting 2024 graag een nieuwe Meerjarenvisie met gemeenten (provinciale afdelingen)
ontwikkelen. In de aanpak staat de verbinding tussen kennis,
beleid en uitvoering centraal. Het gaat om het agenderen van
belangrijke thema’s voor de langere termijn en wat deze
betekenen voor de rol van het lokaal bestuur.
Als aftrap voor de discussie over deze Meerjarenvisie werd op het
afgelopen VNG-congres in juni een startpublicatie gepresenteerd
met als titel ‘Om over na te denken’. De publicatie bevat korte
bijdrages van verschillende Planbureaus en Adviesraden over een
aantal actuele thema’s.
Onze platformvergaderingen staan altijd garant voor een levendige discussie met een positief
kritische insteek, waarbij het Overijssels geluid luid klinkt. Dit geldt ook als het gaat om het leveren
van input voor de VNG Meerjarenvisie 2020-2024. Hiervoor hebben wij voor een aansprekende en
interactieve aanpak gekozen. Deze vorm wijkt op het eerste gezicht af van de ‘VNG-standaard’. Het
mooie van deze maatwerkgedachte is dat er gekozen mag worden voor een vorm die past bij
Overijssel waarbij interactie met een diverse groep bestuurders en raadsleden en het resultaat voorop
staan.
De collega’s van VNG schuiven de komende periode aan bij de drie platformvergaderingen. Zij krijgen
voldoende tijd en gelegenheid om de Overijsselse bestuurders het spreekwoordelijke hemd van het
lijf te vragen over de thema’s en ontwikkelingen voor de middellange termijn. Hier komen ongetwijfeld
veel aandachtsvelden met een Overijsselse kleuring aan de orde.
Deze brede uitvraag wordt gevolgd door een gesprek op 16 januari tussen het bestuur van VNG
Overijssel, aangevuld met een aantal wethouders en raadsleden, en algemeen directeur VNG Jantine
Kriens. Een locatie die recht doet aan één van de Overijssel thema’s zal fysiek bijdragen aan het
voeren van het goede gesprek.
Wij zijn ervan overtuigd dat op deze manier het Overijssels geluid zeker zal klinken met een prachtige
opbrengst die zich vertaalt in een VNG Meerjarenvisie.

Symposium ‘Hier kom ik weg’ op 12 oktober 2018 Dalfsen
Ruim 100 mensen schreven zich in voor dit symposium, georganiseerd door de gemeente Dalfsen en
VNG Overijssel.
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Doel van het symposium was medeoverheden informeren en inspireren over de kansen van
archeologie en erfgoed en wat het kan doen voor een gemeente en haar identiteit en profilering.
Na een welkomstwoord door onze voorzitter Martijn Dadema
was het woord aan een drietal inhoudelijk deskundigen.
Aansluitend een korte film ‘Wat hebben de vondsten
Oosterdalfsen ons gebracht’ en daarna een paneldiscussie.
Laurens ten Den sloot het ochtendprogramma af met een
kort intermezzo en poëzie, gericht op Salland.
Na de lunch konden de belangstellenden een aantal
interactieve deelsessies bezoeken. Daarna was er nog tijd
en gelegenheid om samen na te praten onder het genot van
een drankje en een hapje.
Even terugblikken en de gemaakte foto’s bekijken? Dat kan
hier.

PLATFORMVERGADERINGEN
Komende platformvergaderingen
Onze drie platforms vergaderen in 2018 nog op de volgende data en locaties:
Platform Ruimtelijk Domein: donderdag 29 november van 9.15 – 10.30 uur in Fooddock Deventer.
Aansluitend symposium Omgevingswet ‘Van denken naar doen’.
Platform Financieel Domein: woensdag 5 december van 9.30 – 12.00 uur in het gemeentehuis
Raalte.
Platform Sociaal Domein: woensdag 5 december van 10.00 – 12.00 uur in het gemeentehuis
Raalte.

Vergadering Platform Ruimtelijk Domein op 13 september 2018
Het eerste overleg na de zomer in de nieuwe samenstelling. De aanwezigen startten de vergadering
met het kiezen van een nieuwe voorzitter. Er waren drie
kandidaten die ieder een korte pitch hielden.
Roland Cornelissen, wethouder van Rijssen-Holten werd als
nieuwe voorzitter gekozen. Met veel plezier nam Roland de
voorzittershamer van dit overleg in ontvangst.
Mark van Veen en Iris Boers informeerden de platformleden
over gezondheid in provinciaal beleid. Rob Messelink praatte
hen bij over de strategieontwikkeling verduurzaming landelijk
gebied.
Tijdens het tweede deel van de vergadering schoven de
partners van Samen werkt beter aan.
Doel van dit treffen was het inkleuren van de samenwerking
tussen Samen werkt beter en de vijfentwintig Overijsselse wethouders. Buiten in de zon werd er
nader kennis gemaakt met elkaar en met inhoudelijke opgaven; aansprekende Raalter projecten
werden bezocht. Op diverse stopplaatsen kon men kijken en horen hoe in de praktijk gewerkt wordt
aan o.a. de klimaatopgave.
Karin Tempelman schreef dit keer de bijeenkomstimpressie. U vindt deze hier.
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Vergadering Platform Sociaal Domein op 20 september 2018
Omdat voor de vacature voorzitter zich één kandidaat gemeld heeft en deze prima past in het
gestelde profiel werd Bart Jaspers Faijer van harte gefeliciteerd met zijn herbenoeming.
Bij deze vergadering was een mooie mix van gemeenten aanwezig. Inspireren, delen van ervaringen,
goed aansluiten bij de andere domeinen en ‘hoe is het Overijssels geluid nog beter in Den Haag te
horen’: de opbrengst van een rondje verwachtingen
langs de deelnemers.
De VNG commissieleden Mark Paters en Erik
Braamhaar koppelden terug uit de eerste Haagse
overleggen.
Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het
teken van het thema ‘Eigen Kracht’. Aan de hand
van een aantal stellingen en onder leiding van
Jessica van den Toorn en Johan Kruip werd het
gesprek gevoerd over aspecten als regie,
verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en participatie.
Jacques van Loevezijn schreef de bijeenkomstimpressie. U vindt deze hier.

Vergadering Platform Financieel Domein op 28 september 2018
Ook voor dit gremium meldde zich één kandidaat, Jelle Beintema. Reden waarom er niet gestemd
hoefde te worden.
De financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein vormden een rode
draad in het eerste overleg na de zomer. Gedeputeerde Van Haaf
informeerde de aanwezigen dat de CdK de financiële knelpunten op korte
termijn binnen het IPO wil agenderen. Afgesproken werd dat de
wethouders financiën hiervoor input aanleveren.
Met de gedeputeerde werd van gedachten gewisseld over de invulling van
het financieel toezicht binnen Overijssel. En er werd gevraagd naar en
verteld over het actuele beeld van de programmabegroting 2019.
Amanda Dijke en Ton Jacobs van de VNG praatten de platformleden bij
over de trends en ontwikkelingen in deze collegeperiode. Ook de
Rijksbegroting 2019 en de achterkant van het gemeentefonds, het
Interbestuurlijk Programma en de bekostiging sociaal domein lichtten zij
nader toe. De bijeenkomstimpressie, geschreven door Anton Bosch, vindt
u hier.

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN
Herziening financiële verhoudingen
Het Rijk en gemeenten werken toe naar een herziening van de financiële verhoudingen. Deze wordt
verwacht in 2021. Door het Rijk en gemeenten worden plannen gemaakt om de ambtelijke advisering
en de besluitvorming hierover de komende jaren goed te laten verlopen. Het Rijk laat het traject
“Heroverweging financiële verhoudingen” parallel lopen aan de “Evaluatie Verdeelmodellen Sociaal
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Domein (EVSD)”. De VNG streeft naar de vorming van één bestuurlijke expertisegroep, die hierover
advies gaat geven aan het VNG-bestuur en de betrokken VNG-commissies. Daarnaast worden twee
klankbordgroepen gevormd: één voor de herziening sociaal domein en één voor de heroverweging
financiële verhoudingen. Klik hier voor meer informatie.

OVERIGE BIJEENKOMSTEN
Symposium Omgevingswet ‘Van denken naar doen!’ op 29 november 2018
Fooddock Deventer
Op 29 november a.s. wordt de vergadering van ons Platform Ruimtelijk Domein (RD) gecombineerd
met een bijeenkomst over de Omgevingswet.
Van 9.15 -10.30 uur vergadert het Platform RD. Na een korte pauze zullen onze platformvoorzitter
Roland Cornelissen en Bart Buijs, directeur van het Oversticht, de aftrap geven voor het symposium
Omgevingswet ‘Van denken naar doen! ‘.Deze bijeenkomst richt zich primair op bestuurders en
programmaleiders Omgevingswet.
Sprekers Joris Luijendijk en gedeputeerde Jop Fackeldey (provincie Flevoland) zullen met de
aanwezigen in gesprek gaan over de Omgevingswet.
Nieuwsgierig naar het programma? Hier vindt u alle ins & outs van dit symposium.

‘Ieder Een Thuis’ op 23 november 2018 in Hengelo; de toekomst van gezond
wonen in Overijssel
Als het gaat om de toekomst van gezond wonen in Overijssel zijn er nog veel vragen. Hoe kan je
zelfstandig blijven wonen? Is het wijs om kwetsbare
groepen bij elkaar te laten wonen? Wat bieden we
jongeren die niet meer bij hun ouders kunnen of
willen wonen? Hoe toekomstbestendig zijn woningen
in Overijssel en hoe gaan we om met inclusie en
zelfredzaamheid? Weten we de openbare ruimte te
benutten voor ontmoeting en bewegen, zodat
inwoners vitaler blijven?
Gedeputeerden Monique van Haaf en Bert Boerman nodigen u graag uit om samen vragen te
formuleren en samen antwoorden te vinden.
Wilt u zich aanmelden? Dat kan via deze link.

Raalte, 1 november 2018
Op www.vngoverijssel.nl vindt u steeds de laatste nieuwtjes, de recente vergaderdata en agenda’s voor
vergaderingen
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