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VZHG 

 

AANTAL GEMEENTEN IN ZUID-HOLLAND 2020 

In 2020 zijn geen wijzigingen te verwachten in het aantal gemeenten in Zuid-Holland (totaal 52). Alle gemeenten zijn lid van de  
VZHG. Voor een overzicht van gemeenten en een link naar de websites klik hier.   
 

BIJEENKOMSTEN HERIJKING GEMEENTEFONDS OP 12 EN 23 MAART 

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun 
voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze 
voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds.  
De VNG organiseert, in samenwerking met de Provinciale Afdelingen en het ministerie van BZK, in maart en april 2020 vijftien 

regiobijeenkomsten.                                                                                                    
In Zuid-Holland worden twee 
bijeenkomsten georganiseerd, voor 
het noordelijk deel en zuidelijk deel 
van de provincie. Deelnemers kunnen 
er zelf voor kiezen naar welke 
bijeenkomst hun voorkeur uit gaat. 
Tijdens deze bijeenkomsten praat de 
VNG u bij over:  hoe de 
verdeelmodellen tot stand zijn 
gekomen;  welke keuzes gedurende 

het onderzoek zijn gemaakt; wat de verdeelmodellen voor gemeenten zoals de uwe betekenen wanneer zij worden ingevoerd per 
2021.  
Deze bijeenkomsten zijn ook bedoeld om input op te halen voor het advies dat de VNG in het voorjaar van 2020 aan de 
fondsbeheerders zal geven over de manier waarop een ingroeipad wordt vormgegeven, en over de manier waarop er 
uiteindelijk met ‘outliers’ oftewel uitschieters in de verdeelmodellen omgegaan wordt. 
 
PROGRAMMA              
Het programma is onderverdeeld in twee verschillende deelbijeenkomsten: één voor gemeentebestuurders en -ambtenaren en 
één voor raadsleden en griffiers. In verband met de capaciteit van de zalen verzoeken wij u om niet meer dan drie personen per 
gemeente per deelbijeenkomst in te schrijven. 
Het programma voor de bijeenkomsten op 12 en 23 maart is gelijk en ziet er als volgt uit: 
15:00 – 15:30                Inloop 
15:30 – 18:00                Programma deel 1 voor bestuurders & ambtenaren 
18:00 – 19:00                Broodjesbuffet voor bestuurders, ambtenaren, raadsleden & griffiers  
19:00 – 20:30                Programma deel 2 voor raadsleden & griffiers 
 
AANMELDEN:  

aanmeldformulier voor het middagprogramma   
 
aanmeldformulier voor het avondprogramma.  
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten.  
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DATUM 12 maart 2020 van 15.00 – 20.30 gemeentehuis Capelle aan den IJssel 
DATUM 23 maart 2020 van 15.00 – 20.30 gemeentehuis Alphen aan den Rijn    
 

                           

https://vzhg.nl/vereniging/leden/
https://vng.nl/inschrijfformulier-dagsessie-herziening-financiele-verhouding
https://vng.nl/inschrijfformulier-avondsessie-herziening-financiele-verhouding-0
mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl
http://www.vzhg.nl/
https://twitter.com/vzhg.
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VNG  

 

LEONARD GELUK PER 1 APRIL NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR VNG 

Op 1 april a.s. start Leonard Geluk bij de VNG als algemeen directeur als opvolger van Jantine Kriens. Het VZHG 
bestuur wenst hem veel succes en ziet uit naar de samenwerking. Hij studeerde staats- en bestuursrecht aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam en was onder meer consultant bij Deloitte. Van 2004 tot 2009 was hij 
wethouder Jeugd & Onderwijs in Rotterdam en van 2004 tot 2006 ook portefeuillehouder Integratie. Van 2009 
tot 2014 was hij voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Midden Nederland in de provincie Utrecht. 

Van april 2014 tot en met maart 2020 is hij voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool.  
 

STATISTIEKEN LOKAAL BESTUUR 

Begin januari was het geactualiseerde overzicht statistieken lokaal bestuur beschikbaar. De gegevens hebben betrekking op de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de gemeentelijke herindelingen van 2019. De gegevens zijn ontleend aan het 
ledenbestand van de VNG, en bewerkt en geanalyseerd door BMC Onderzoek. Klik hier voor meer informatie.   
 

FINANCIEN  

Om schommelingen van het accres door een ander ‘volume’ van de rijksuitgaven te dempen wijst het kabinet de optie die de 
VNG voorstelde, af. Vooralsnog neemt het kabinet geen aanvullende maatregel om de schommelingen van het geraamde accres 
te dempen. Dit vanwege het alsnog uitgeven van de ruimte onder de Rijks uitgavenkaders aan andere urgente maatschappelijke 
doelen bij de Najaarsnota 2019 en het opnieuw inplannen van het tempo van de investeringen met de Miljoenennota 2020. 
Daarbij merkt het kabinet op dat schommelingen door loon- en prijsbijstellingen niet leiden tot reële mee- en tegenvallers. 
Mocht later toch een maatregel nodig blijken, dan zal deze over de meerjarenbegroting budgetneutraal en binnen de geldende 
uitgavenplafonds van het Rijk plaatsvinden. Voor een besluit over een dergelijke maatregel en of deze nodig is, treedt het 
kabinet in overleg met de VNG. Klik hier voor meer informatie.  
 

INVENTARISATIE REGIONALE SAMENWERKINGSVERBANDEN  

In opdracht van BZK en in samenwerking met VNG, IPO en UvW zijn in 2016/2017 alle regionale samenwerkingsverbanden 
geïnventariseerd. Dit onderzoek wordt nu geactualiseerd en uitgebreid. Binnenkort ontvangen gemeenten een mail met een link 
naar het onderzoek. Via de link in de mail komt men bij een overzicht met de gegevens, voor zover bekend, van (vooral) formele 
samenwerkingsverbanden waaraan een gemeente deelneemt. Gevraagd zal worden het betreffende overzicht voor een  
gemeente te controleren en indien nodig aan te vullen. Klik hier voor meer informatie.  
 

VNG VUURWERK ADVIES 

Het VNG-bestuur adviseert de ministeries om knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk te gaan verbieden. De VNG sluit 
hiermee aan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Nationale Politie. De VNG-commissie Bestuur 
en Veiligheid heeft het bestuur hierin geadviseerd. Klik hier voor meer informatie.  
 

TERUGBLIK VNG BESTUUR EN COMMISSIEVERGADERINGEN  

Vergadering VNG bestuur 23 januari :  klik hier voor een terugblik.  
 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE PROVINCIE OP 8 JANUARI IN DEN HAAG 

Op 8 januari jl.  vond in de Nieuw Kerk in Den Haag de nieuwjaarsreceptie van de provincie Zuid-Holland plaats. 
In zijn eerste nieuwjaarstoespraak in zijn tweede termijn als commissaris ging Jaap Smit in op een aantal thema’s 
die veel van bestuurders en samenleving vragen, zoals het uit hand lopen van het ‘vuurwerkfestijn’ rond oud en 
nieuw, klimaatverandering, migratie en de manier waarop overheid en burgers met elkaar omgaan. Hij blikte ook 
vooruit op de activiteiten die in 2020 in het kader van 75 jaar vrijheid worden georganiseerd, met Zuid-Holland 

als gastprovincie bij de start van de nationale viering op 5 mei. Lees meer: Nieuwjaarstoespraak .  
 
 
 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 .  

https://vng.nl/nieuws/nieuwe-cijfers-lokale-bestuurders-beschikbaar
https://vng.nl/nieuws/nog-geen-maatregel-kabinet-voor-dempen-schommelingen-accres
https://vng.nl/nieuws/oproep-doe-mee-aan-onderzoek-regionale-samenwerking
https://vng.nl/nieuws/vng-wil-verbod-knalvuurwerk-vuurpijlen-en-los-siervuurwerk
https://vng.nl/nieuws/terugblik-vng-bestuursvergadering-van-23-januari-2020
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/24746/2020-01-08_nieuwjaarstoespraak_nederlands.pdf
mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl

