Aan:
de wethouders Financieel Domein
Frank Baars (inhoudelijk expert)
Andries Kok en Amanda Dijke (VNG)

Ter kennisname aan:
Bestuur VNG Overijssel, de 25 Overijsselse secretariaten,
Ton Jacobs (VNG), Hans Steijn (provincie Overijssel)

Uw kenmerk:
-

Uw brief van:
-

Ons kenmerk:
15-2020

Raalte, 24 november 2020

Onderwerp:
Agenda (digitale) bijeenkomst platform
Financieel Domein op 2 december 2020

Beste deelnemer van het platform Financieel Domein,
Op woensdag 2 december aanstaande vindt de (digitale) vergadering van het platform Financieel
Domein plaats. Ik nodig u van harte uit om samen met collega-wethouders uit onze provincie kennis
en ervaring te delen. Er is een gevarieerd programma voor u samengesteld dat ingaat op actuele
thema’s. Het programma start om 9.00 uur en rond de klok van 11.00 uur ronden we af.
Daarbij kiezen we voor videoconference-omgeving ZOOM. Inloggen kan vanaf 8.45 uur via deze link:
https://us02web.zoom.us/j/89475791300?pwd=RWRaOE5oaE4zNEFjY05odTJ4TkxFdz09
Meeting ID: 894 7579 1300 Passcode: 586871
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Van de voorzitter
Deelnemingen (BNG, Enexis, Vitens; zie ook de brief Vitens tariefreguleringsmethode WACC)

3.

Terugkoppeling uit en ophalen voeding VNG-commissie Financiën
Harry Scholten voorziet u graag van informatie en ontwikkelingen naar aanleiding van de VNGcommissie Financiën. Daarnaast kunt u hem inhoudelijk voeden ter voorbereiding op het
eerstvolgende overleg.

4.

Stand van zaken herverdeling gemeentefonds
Hoewel de verdeelmodellen die ten grondslag liggen aan de herverdeling in de afgelopen
maanden duidelijk aan kwaliteit hebben gewonnen, zijn er nog altijd forse uitschieters in de
nieuwe verdeling die vaak niet goed te verklaren zijn. Vanuit het ministerie van BZK is daarom op
de rem getrapt en zijn de uitkomsten van de herverdeling nog niet vrijgegeven. We informeren u
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over de actuele situatie en betrekken daarbij de lopende gesprekken over extra geld voor
gemeenten en het creëren van meer stabiliteit in de verdeling van het gemeentefonds (“trap op /
trap af” -systematiek).
5.

Uitvraag Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet
De jaarcijfers 2019 van Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet van de Overijsselse gemeenten
zijn op de rij gezet. Van veel gemeenten hebben we een reactie mogen ontvangen. Nieuw voor
dit jaar is de Participatiewet. Tijdens ons overleg presenteren we de uitkomsten. Daarnaast gaan
we in gesprek over bij wie en op welke wijze de uitkomsten onder de aandacht worden gebracht.

6.

Overzicht politieke lobby-dossiers (financieel en sociaal domein)
Op verschillende dossiers wordt uitvoerig gelobbyd, onder andere als het gaat om
onderwijshuisvesting (BENG-normen), klimaatakkoord, Omgevingswet en andere thema’s.
Daarnaast zijn er ideeën om in het voorjaar in gesprek te gaan met kandidaat Tweede Kamerleden uit Overijssel.

7.

Gevolgen coronacrisis
De coronacrisis heeft nog altijd grote gevolgen voor gemeenten. We praten u bij over de
afspraken die met het Rijk worden gemaakt over financiële compensatie. Daarnaast kijken we
vooruit naar het opstellen van de jaarrekening 2020 en de accountantscontrole in dat kader. Hoe
gaan we in de jaarrekening om met de risico’s en het vermoedelijk niet tijdig beschikbaar komen
van alle gewenste informatie? Ook de discussie en de koers inzake het accountantsprotocol
verantwoording sociaal domein komt hierbij aan de orde.

8.

Voorbereiding gesprek met Monique van Haaf
Op 11 december heeft het jaarlijkse gesprek plaats met gedeputeerde Monique van Haaf
over de uitkomsten van het financieel toezicht in het kader van de begroting 2021. Zijn er vanuit
het platform onderwerpen die we in het gesprek onder de aandacht moeten brengen?
Zie hiervoor ook de beantwoording van Statenvragen inzake het financieel toezicht die wij al
eerder aan u hebben verzonden.

9.

Rondvraag & Sluiting

Tot slot
Het belooft een informatieve bijeenkomst te worden. Wij gaan ervan uit dat wij op uw deelname
mogen rekenen. Als dat niet het geval is, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit zo spoedig mogelijk door
te (laten) geven? Dit kan door een e-mail te sturen naar vngoverijssel@raalte.nl.
Ik hoop u digitaal te ontmoeten op 2 december!
Met vriendelijke groet,
i.o.

Jelle Beintema, voorzitter Platform Financieel Domein

