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

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

Uw kenmerk:
-

Uw brief van:
-

Ons kenmerk:
3-2020

Raalte, 30 januari 2020

Onderwerp:
Agenda bijeenkomst platform
Financieel Domein op 6 februari 2020

Beste deelnemer van het platform Financieel Domein,
Op donderdag 6 februari aanstaande vindt de 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 10.00 uur en om 12.00 uur ronden we af.
U bent van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis in Raalte (Zwolsestraat 16).

De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Van de voorzitter
- Klimaatakkoord in de decembercirculaire
- Ontwikkelingen naar aanleiding van brief WACC
- Terugkoppeling gesprek provinciaal toezicht 13 december jl.
- Terugkoppeling aandeelhoudersvergadering Enexis / VEGANN

3.

Terugkoppeling uit en ophalen voeding VNG-commissie Financiën
Harry Scholten voorziet u graag van informatie en ontwikkelingen naar aanleiding van de VNGcommissie Financiën. Harry gaat hierbij onder andere in op het besluit van het VNG bestuur in
afwijking van het advies van de commissie Financiën als het gaat om trap op trap af systematiek. Daarnaast kunt u hem inhoudelijk voeden ter voorbereiding op het eerstvolgende
overleg.
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4.

Herverdeling Gemeentefonds
De voorbereiding van de herverdeling van het Gemeentefonds komt langzaam maar zeker in een
beslissende fase. Hoe verloopt het verdere proces, hoe krijgen we de Overijsselse situatie in
beeld en hoe kunnen we hierin samen optrekken? In dat kader volgt een terugkoppeling van een
gesprek van Jelle Beintema e.a. met Dirk Jans van FrontinPauw. Hierbij is gesproken over het in
beeld brengen van de effecten én op welke onderdelen nog invloed kan worden uitgeoefend. Is
draagvlak onder de platformdeelnemers voor het doen van een dergelijke uitvraag en een extra
platformoverleg? Dit mede ter voorbereiding op de informatiebijeenkomst van de VNG en BZK op
18 maart a.s. inzake de herverdeling van het Gemeentefonds.

5.

Uitvraag Jeugdzorg en Wmo
Om de ontwikkelingen binnen het sociaal domein beter te kunnen duiden en daarover met
actuele cijfers het gesprek aan te gaan met Provincie Overijssel, Kabinet en Tweede Kamer
hebben we als platform grote behoefte aan een beter en gefundeerder beeld van de financiële
situatie op het gebied van Jeugdzorg en Wmo. Belangrijk daarvoor is dat we op een zoveel
mogelijk uniforme wijze per gemeente in kaart brengen wat de inkomsten en uitgaven op dit punt
zijn. Daarvoor is een vragenlijst opgesteld voor de jaren 2017 en 2018. De resultaten worden
(Voor dit onderwerp is een bijlage bijgevoegd)
gedeeld.

6.

Rondvraag & Sluiting
Een landelijke tendens is dat gemeenten zich meer dan in voorgaande jaren zorgen maken over
het vinden van een accountant voor controle van de gemeentelijke jaarrekening. Herkent u dit
geschetste beeld?

Aanmelden
Wij gaan ervan uit dat wij op uw komst kunnen 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.

Graag tot ziens op 6 februari in Raalte!
Met vriendelijke groet,
b/a

Jelle Beintema, voorzitter Platform Financieel Domein

