JAARVERSLAG 2018
LEDEN
In 2018 waren alle vijfentwintig Overijsselse gemeenten lid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten,
afdeling Overijssel.

SAMENSTELLING BESTUUR
De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2018 als volgt:
➢ Voorzitter: drs. M.P. Dadema, burgemeester van Raalte
➢ Vicevoorzitter: drs. mr. B. Koelewijn, burgemeester van Kampen
➢ Secretaris / penningmeester: drs. J.H.J. Berends, gemeentesecretaris van Dalfsen

Overige leden
➢ G.J. Rozendom, gemeentesecretaris van Borne
➢ H. Brokers, griffier van Oldenzaal
➢ G. Bruins-Veltkamp, raadslid van Hof van Twente
➢ B. Jaspers Faijer, wethouder van Staphorst, voorzitter van het platform Sociaal Domein
➢ J.J. Beintema, wethouder van Hellendoorn, voorzitter van het platform Financieel Domein
➢ R. Cornelissen, wethouder van Rijssen-Holten, voorzitter van het Platform Ruimtelijk Domein
De voorzitter van het platform Ruimtelijk, Financieel dan wel Sociaal Domein is qualitate qua lid van
het bestuur.

BESTUURSBUREAU VNG OVERIJSSEL
Sinds 15 maart versterkt Karin Tempelman het team van VNG Overijssel. Met de komst van Karin
bestaat het bestuursbureau van VNG Overijssel uit drie medewerkers:
Gerla Struik (adviseur en ambtelijk secretaris), Karin Tempelman (bestuursmedewerker) en Ida van den
Enk (medewerker communicatie en administratie).

OVERIJSSELSE BESTUURDERSDAG OP 25 APRIL
Provincie Overijssel en VNG Overijssel hebben samen een informatief en interactief programma
samengesteld. Hierin ontbrak elkaar ontmoeten en netwerken zeker niet.
Keynote spreker was dr. Danielle Braun. Zij gaf haar visie op de lessen van de antropologie over
besluitvorming, bestuurscultuur en ‘anders kijken’.

Aansluitend volgde een kenniscarrousel met inspirerende workshops. Thema’s van de workshops:
Plattelandsontwikkeling, Economie en werkgelegenheid, Duurzaamheid, Omgevingswet /
omgevingsvisie, Nieuwe democratische vaardigheden, Driehoek burgemeester-gemeentesecretarisgriffier en last but not least Serious game Studio Vers Bestuur.
De inhoud stond centraal; wat speelt er rond dit thema in provincie en gemeenten en welke
ontwikkelingen zien en verwachten we de komende vier jaren.
Rond 20.00 uur werd deze inspirerende dag afgesloten.

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 6 JUNI
De ALV was onderdeel van de VNG Overijssel-dag.
De rekening 2017, balans per 31-12-2017 en de begroting 2018 werden goedgekeurd en vastgesteld.
Om de begroting VNGO in evenwicht te brengen is besloten met ingang van 1 januari 2019 de
contributie te verhogen met 3 cent per inwoner.

VNG OVERIJSSEL-DAG OP 6 JUNI
Een prachtige dag met een geweldige opkomst en een gevarieerd, informatief en inspirerend
programma! We waren te gast bij gemeenschapscentrum Elckerlyc in Luttenberg.
Na het welkomstwoord van voorzitter Martijn Dadema en de Algemene Ledenvergadering gingen we
‘aan de slag’ met Gerla Struik: ‘Energie en jij; wanneer ben jij blij?’
Hierna presenteerde VNG Overijssel zichzelf in een filmpje.
Vervolgens was er volop aandacht voor het Interbestuurlijk programma (IBP). Jantine Kriens,
algemeen directeur VNG, praatte de genodigden bij over Interbestuurlijke samenwerking, waarna de
aanwezigen met haar in gesprek gingen.
Na de lunch gingen de Platforms Financieel, Ruimtelijk en Sociaal Domein voor het eerst in de nieuwe
samenstelling na de verkiezingen in maart uiteen en aan de slag.

BESTUURSVERGADERINGEN
Het bestuur van VNG Overijssel vergadert regelmatig op locatie. Dit betekent vergaderen bij en met
een Overijssels gemeentebestuur. Ook de griffier van betreffende gemeente wordt uitgenodigd en
participeert actief. Doel is om korte lijnen te organiseren en meer binding en betrokkenheid tussen
bestuur VNGO en colleges B&W en gemeenteraden van de Overijsselse gemeenten te genereren.
Daarnaast is de ingezette koers van het versterken van de contacten met Overijsselse
gemeentebestuurders, gemeentesecretarissen, volksvertegenwoordigers, griffiers, bestuurs- en
commissieleden van VNG, bestuur en directie VNG en provincie Overijssel verder uitgebouwd.
Het bestuur vergaderde op 15 maart en 1 november. Het Dagelijks Bestuur kwam op 1 februari, 30
mei en 26 september bijeen. Op 19 oktober vergaderde het DB samen met de voorzitters van de
Platforms Sociaal, Financieel en Ruimtelijk Domein (DB Plus vergadering).
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Op 17 mei reisde een delegatie van het bestuur af naar Den Haag voor een overleg met de directie en
medewerkers van de landelijke VNG.
Hieronder een korte toelichting op (het besprokene in) de bestuursvergaderingen en de DB Plus
vergadering.

15 maart bestuursvergadering
Voor deze bestuursvergadering waren de Overijsselse vertegenwoordigers in bestuur en commissies
van de landelijke VNG uitgenodigd. Het bestuur van VNGO wilde van deze actieve Overijsselaars
graag horen hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren; wat ging goed, wat kan beter en wat moet
anders. Alle aanwezigen kregen de gelegenheid om in een korte pitch hun bevindingen te delen.
Aan het einde van de ronde werd geconcludeerd dat het belangrijk is landelijk vertegenwoordigd te
zijn, ons te laten zien en horen en in alle commissies en het bestuur met de juiste mensen
vertegenwoordigd te zijn.

17 mei overleg met VNG
Op 17 mei vond in Den Haag het overleg plaats tussen de directeuren van de VNG en de voorzitter en
platformvoorzitters van VNG Overijssel. Met op de agenda o.a.: wie zijn we en waar staan en gaan wij
voor; de Overijsselse speerpunten per domein; hoe kunnen VNG en VNGO elkaar versterken en
elkaar beter en sneller vinden; IBP; commissies, bestuur en expertiseteam VNG.

19 oktober DB Plus
Jaarlijks vindt er een overleg plaats van DB met de platformvoorzitters, inhoudelijk experts van de drie
platforms en de medewerkers van het bestuursbureau van VNG Overijssel.
Tijdens deze bijeenkomst werd er uitvoerig stil gestaan bij de grote tekorten op het gebied van het
sociaal domein. Ook op de agenda 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 gesproken over 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.

1 november bestuursvergadering in Kampen
Op de agenda o.a. vacatures in het bestuur, verkenning om te komen tot een vierde platform
informatievoorziening/digitale transitie, transformatie/dienstverlening. De platforms draaien goed en de
platformvoorzitters delen hun eerste inhoudelijke indruk met de aanwezigen.
Daarnaast aandacht voor de vertegenwoordiging van Overijssel in bestuur en commissies van VNG.
Doelstelling is om minimaal één Overijsselaar in iedere commissie en het bestuur te hebben. Dit is
behaald.
Ook op de agenda de meerjarenvisie VNG. Besloten werd het Overijssels geluid breed op te halen in
de platformvergaderingen en de opbrengst te bespreken op 16 januari 2019 met o.a. Jantine Kriens.
Met betrekking tot de komende verkiezingen Provinciale Staten werd besloten een brief te schrijven
aan PS met actuele thema’s, aangedragen vanuit bestuur en Platforms VNGO en een handreiking te
doen t.a.v. contact GS-Bestuur VNGO, platforms maar ook ambtelijk.
Aansluitend ging het bestuur in gesprek met het gemeentebestuur en griffier van Kampen. Aan de
orde kwamen een aantal thema’s die in Kampen speelden.
3

COMMUNICATIE
De communicatie met leden en andere belanghebbenden gebeurt via diverse kanalen. Naast
communicatie per brief en e-mail communiceert VNG Overijssel via www.vngoverijssel.nl,
platformvergaderingen, de jaarlijkse ledenvergadering en de Nieuwsflits.
De nieuwflits verscheen in 2018 zes keer.

SAMENSTELLING KASCOMMISSIE
De financiële stukken over 2017 zijn in 2018 gecontroleerd en geaccordeerd door F.A. Niens
(wethouder Raalte), mw. drs. H.A.M. Nauta, burgemeester van Hof van Twente en de heer D.L.W.
Zielhuis, gemeentesecretaris van Olst-Wijhe.
Besloten is voor de controle van de financiële jaarstukken 2018 de huidige leden van de
kascommissie opnieuw te benoemen.

PLATFORM SOCIAAL, RUIMTELIJK EN FINANCIEEL DOMEIN
De rol en de werkwijze van de bestuurlijke platforms Sociaal, Ruimtelijk en Financieel Domein zijn
afgeleid van de taken van de vereniging. Informatie halen en brengen zijn de sleutelwoorden voor de
functie van de drie platforms. Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, ontwikkelingen signaleren,
elkaar attenderen op die ontwikkelen en initiatieven nemen over de manier waarop de Overijssel
brede gemeentelijke belangen het beste gediend kunnen worden. Niet de zaken van de individuele
gemeenten overnemen, maar elkaar wijzen op mogelijkheden, met elkaar in dialoog gaan en
kortsluiten of gezamenlijke actie mogelijk een groter effect kan hebben.
De platforms zijn in hoge mate zelfsturend bij het uitvoeren van hun activiteiten. Binnen de gegeven
rol van een platform worden de activiteiten bepaald door:
1. verzoeken en initiatieven vanuit het bestuur VNG Overijssel;
2. verenigingsactiviteiten (landelijke agenda VNG);
3. verzoeken om samenwerking vanuit de provincie Overijssel;
4. overige verzoeken om medewerking.
Elke gemeente is vertegenwoordigd in zowel het platform Sociaal, Ruimtelijk als Financieel Domein.
Daarnaast is bij bijna alle vergaderingen een vertegenwoordiger van de landelijke VNG aanwezig.
Afhankelijk van de agenda schuiven regelmatig externe partners aan zoals leden van het college van
Gedeputeerde Staten van Overijssel, Trendbureau Overijssel, het Oversticht, etc.

Platform Sociaal Domein
Bart Jaspers Faijer, wethouder van Staphorst, is voorzitter van dit Platform. Ambtelijke ondersteuning
wordt verleend door Vivienne Greveling, beleidsmedewerker maatschappelijk domein van de
gemeente Ommen.
Het Platform Sociaal Domein kwam in 2018 bijeen op 22 februari, 6 juni, 20 september en 5 december
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Platformoverleg 22 februari
Deze vergadering stond in het teken van de mogelijkheden om via opdrachtverlening
(inkoop/opdrachtgeverschap) te sturen op innovatie, samenwerking en flexibiliteit. Kortom:
resultaatgericht inkopen.

Platformoverleg 6 juni
Deze 1e platformvergadering in nieuwe samenstelling was integraal onderdeel van de eerste VNG
Overijssel-dag. Omdat er veel nieuwe portefeuillehouders zijn, zat Hans Berends,
secretaris/penningmeester van VNGO deze bijeenkomst voor. Hij praatte de aanwezigen bij over ‘the
ins en outs van VNG Overijssel’. Verder op de agenda het voorzitterschap Platform SD en in gesprek
met Bert Roes van de VNG. Tot slot haalde Ypke Grimm bestuurlijke input op voor haar activiteiten in
de kerngroep “minder zelfredzame jongeren’.

Platformoverleg 20 september
Bart Jaspers Faijer werd opnieuw gekozen als voorzitter van het Platform SD.
De leden gingen met elkaar in gesprek over de ins & outs van het platform, hoorden van de actieve
Overijsselaars in de verschillende VNG commissies hoe zij zijn gevaren en wisselen met elkaar uit
hoe het platform en zijn deelnemers en deze Overijsselaars elkaar inhoudelijk kunnen versterken.
Speciale gasten waren Jessica van den Toorn en Johan Kruip die de aanwezigen prikkelden over het
thema ‘Eigen Kracht’.

Platformoverleg Sociaal en Financieel Domein op 5 december
Samen met het Platform Financieel Domein gingen de leden in gesprek met elkaar over de trends en
ontwikkelingen die op ons afkomen voor de middellange termijn als input voor de VNG Meerjarenvisie
2020-2024. Een goede verhouding tussen stad en ommeland en het behouden danwel maken van
een goede verbinding als het gaat om steden en dorpen kwamen hierbij aan de orde.
Voor het onderwerp Verdeelsystematiek Gemeentefonds schoven ook een 20-tal ambtenaren aan.
Ton Jacobs van VNG vertelde de aanwezigen over de ins en outs van de verdeelsystematiek van het
gemeentefonds en de onderzoeken die op dat punt (gaan) lopen.
Een gezamenlijke bijeenkomst waarbij, wederom, veel Overijsselse thema’s en dilemma’s aan de orde
zijn gekomen en waarbij de deelnemers en de ambtenaren ook veel informatie hebben opgehaald.

Platform Ruimtelijk Domein
Dit platform staat onder voorzitterschap van Ronald Cornelissen, wethouder van Rijssen-Holten.
Ambtelijk adviseur / inhoudelijk expert van dit platform is Rick Tukker, adjunct directeur/loco-secretaris
bij de gemeente Rijssen-Holten.
Het Platform Ruimtelijk Domein kwam in 2018 bijeen op 6 juni, 13 september en 29 november.
Platformoverleg 6 juni
Ook deze 1e platformvergadering in nieuwe samenstelling was integraal onderdeel van VNG
Overijssel-dag. Bort Koelewijn, vice-voorzitter van VNGO, zat deze bijeenkomst voor en ging met de
aanwezigen in gesprek over de netwerkorganisatie VNGO. Wie zijn we, wat doen we, hoe zijn we
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georganiseerd en wat kunnen de bestuurders van VNGO verwachten. Maar vooral ook: aan welke
knoppen kunnen de leden draaien, wat is de meerwaarde van het platform en hoe kunnen gemeenten
in Overijssel elkaar op provinciaal niveau versterken.
Op 6 juni was Guus Linders van VNG aanwezig om de deelnemers te informeren over actualiteiten en
de laatste ontwikkelingen op het gebied van fysieke leefomgeving.
Platformoverleg 13 september
Dit keer geen standaard vergadering van het platform maar één waarin maatwerk werd geleverd in
samenwerking met Samen Werkt Beter. Het eerste uur kwamen de deelnemers in eigen setting
bijeen. Ronald Cornelissen werd gekozen als voorzitter van het Platform. Vervolgens werd er
gesproken over de strategieontwikkeling verduurzaming landelijk gebied.
Aansluitend werd er kennis gemaakt met de partners én thema’s van Samen Werkt Beter, werd er
gesproken over Natura 2000/PAS, klimaatagenda en integraal beleid. De bijeenkomst werd afgesloten
met een interessante veldexcursie met lunch op locatie.

Platformoverleg 29 november
Het Kantoor van de Havenmeester, in het Fooddock te Deventer was op 29 november jl. de
‘thuishaven’ van het Platform Ruimtelijk Domein.
De agenda van het overleg, voorafgaand aan het symposium Omgevingswet: van denken naar doen!,
was goed gevuld.
Een overleg waarin Erik Volmerink tot vicevoorzitter werd benoemd, waarin Liesbeth Grijsen een
uitgebreide terugkoppeling deed over én werd gevoed voor de VNG commissie Ruimte, Wonen en
Mobiliteit. En waarin veelvuldig werd gesproken over de vragen, dilemma’s en zorgen met betrekking
tot de Omgevingswet. Ook werd Nederland buiten de Randstad, en dan met specifieke Overijsselse
thema’s, nadrukkelijk op de kaart gezet in het kader van de VNG Meerjarenvisie 2020-2024. De
bijeenkomst werd afgesloten met een terugkoppeling van en een gesprek met Rob Messelink over de
Strategieontwikkeling verduurzaming landelijk gebied.

Platform Financieel Domein
Voorzitter van dit platform is Jelle Beintema, wethouder van Hellendoorn. Ambtelijke ondersteuning
voor dit platform wordt verleend door Frank Baars, concerncontroller van de gemeente Hellendoorn.
Het Platform Financieel Domein kwam in 2018 bijeen op 8 februari, 6 juni, 28 september en 5
december.

Platformoverleg 8 februari
Op de agenda van deze vergadering: in gesprek met gedeputeerde Van Haaf; VEGANN, Enexis, Vitens
en BNG; gehouden inventarisatie accountantscontrole; in gesprek met Harry Scholten (lid VNG
commissie financiën) en Ton Jacobs van de VNG.
Verder keek het platform terug op haar eigen functioneren in de afgelopen vier jaar en gaven de
deelnemers input mee voor de toekomst.

Platformoverleg 6 juni
Ook deze 1e platformvergadering in nieuwe samenstelling was integraal onderdeel van VNG
Overijssel-dag. Martijn Dadema, voorzitter van VNGO, zat deze bijeenkomst voor. Na een
voorstelrondje vertelde Martijn over de netwerkorganisatie VNGO. Wie zijn we, wat doen we, hoe zijn
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we georganiseerd en wat kunnen de bestuurders van VNGO verwachten.
Ton Jacobs van VNG informeerde de aanwezigen over de actualiteit uit Den Haag op het gebied van
financiën. Daarnaast stond het interbestuurlijk Programma in relatie tot het onderdeel ‘Financiën’ op
de agenda.

Platformoverleg op 28 september
Jelle Beintema werd opnieuw gekozen als voorzitter van het Platform Financieel Domein.
Gedeputeerde Van Haaf en Hans Steijn gingen met de aanwezigen in gesprek over het financieel
toezicht. Aansluitend stond het onderwerp ‘actueel beeld programmabegroting 2019 binnen de
gemeenten’ op de agenda. Ook werd er gesproken over de aanpak verordening onderwijshuisvesting
en de trends en ontwikkelingen voor deze collegeperiode en de uitkomsten van Prinsjesdag.

Platformoverleg 5 december
Het grootste deel van deze bijeenkomst werd samen met het Platform Sociaal Domein gehouden. Zie
hierboven wat op de gezamenlijke agenda stond.
Het eerste half uur vergaderde het platform in eigen setting. Er werd een agendacommissie benoemd
bestaande uit Frank Niens, Harry Scholten en Jelle Beintema. Frank Niens werd tevens benoemd als
vicevoorzitter. Harry Scholten koppelde terug uit de VNG-commissie Financiën. Vervolgens werd de
stand van zaken van het financieel toezicht Begroting 2019 besproken.
Op onze website vindt u onder vergaderingen de agenda’s, bijeenkomstimpressies en presentaties van
de in 2018 gehouden platformvergaderingen.

CONTACTEN MET HET PROVINCIAAL BESTUUR
Ook in 2018 waren er verschillende contactmomenten (zowel individueel, in klein comité als wel door
aanwezigheid tijdens een platformbijeenkomst) tussen VNG Overijssel en het college van Gedeputeerde
Staten van Overijssel. Voorzitter VNG Overijssel en de Commissaris van de Koning van Overijssel
ontmoetten en spraken elkaar op 23 juli en op 22 november in een bestuurlijk overleg. Daarnaast
spraken zij elkaar regelmatig informeel of tijdens andere overleggen.

CONTACTEN MET DE VNG
Ons bestuur heeft een goede relatie met de landelijke VNG. Er is regelmatig contact zowel op
bestuurlijk als op ambtelijk niveau: als het nodig is weten we elkaar snel te vinden.
Tijdens de VNG Overijssel-dag op 6 juni was Jantine Kriens aanwezig. Zij vervulde die dag een actieve
rol.
Heel waardevol is ook de aanwezigheid en actieve bijdrage van VNG medewerkers tijdens
platformvergaderingen.

OVERIGE BIJEENKOMSTEN
Naast reguliere overleggen en bijeenkomsten van VNG Overijssel organiseerden wij, samen met
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andere partijen zoals provinciale afdelingen, VNG en provincie Overijssel verschillende ambtelijke en
bestuurlijke bijeenkomsten. Hieronder volgt een opsomming van deze bijeenkomsten:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Minicongres ‘Grijs’ op 8 februari in Wierden
Inspiratieavond ‘Anders formeren; zo kan het ook’ op 20 februari Zwolle
Minicongres digitale transitie op 8 maart Zwolle
Inspiratiedag Daniël Ofman op 19 april in Heino en 24 mei in Nijverdal
Symposium ‘Samenwerken aan veerkrachtige steden en dorpen in Overijssel door in te zetten op
groen en klimaat’ op 28 september in Deventer
Symposium ‘hier kom ik weg…’op 12 oktober in Dalfsen

TOT BESLUIT
In dit jaarverslag dat betrekking heeft op 2018, hebben we u een overzicht gegeven van de vele activiteiten van VNG Overijssel.
Daarnaast wil het bestuur van VNG Overijssel alle bestuurders, secretarissen, griffiers en ambtenaren
die zich in 2018 hebben ingezet voor het werk van de afdeling Overijssel van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, hartelijk bedanken!
Met elkaar vormen we, in het belang van de vijfentwintig Overijsselse gemeenten, VNG Overijssel!
Raalte, april 2019
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BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2018
OVERIJSSELSE DEELNEMERS, NAMENS VNG OVERIJSSEL, IN HET VNG BESTUUR,
DE VNG COMMISSIES EN DE PROVINCIALE OVERLEGORGANEN
(D.D. 31 DECEMBER 2018)

LANDELIJKE VNG EN COMMISSIES
Bestuur VNG
A.C. Hofland, burgemeester van Rijssen-Holten

Commissie bestuur en Veiligheid
J.H.M. Robben, burgemeester van Wierden

College voor Arbeidszaken
B. Koelewijn, burgemeester van Kampen

College van Dienstverlening
Niet in vertegenwoordigd

Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
F.J. Braamhaar, wethouder van Wierden
J.J. Kolkman, wethouder van Deventer

Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu
C. Bruggink, wethouder van Hengelo

Commissie Europa en Internationaal
Mevr. H.A.M. Nauta-van Moorsel, burgemeester Hof van Twente
R.E. de Heer, wethouder van Zwolle

Commissie Financiën
H. Scholten, wethouder van Hof van Twente
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Commissie Informatiesamenleving
P.H. Snijders, burgemeester van Hardenberg

Commissie Raadsleden & Griffiers
Mevr. M. van Doorn, raadslid van Almelo

Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit
E. Anker, wethouder van Zwolle
Mevr. E.G. Grijsen, wethouder van Deventer

Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs
E. Eerenberg, wethouder van Enschede
M.H. Paters, wethouder van Twenterand

PROVINCIALE OVERLEGORGANEN
Innovatiefonds Oversticht
R.G. Welten, burgemeester van Borne

Bestuurlijk Overleg Samen Werkt Beter
W.J.M. Wagenmans, wethouder van Raalte
M. Breukelman, wethouder van Hardenberg
E. Volmerink, wethouder van Tubbergen

Subcommissie Wettelijke adviestaken Fysiek Domein
H. Mulder, wethouder van Borne

Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders binnen Noord Nederland (VEGANN)
J.J. Beintema, wethouder van Hellendoorn (voorzitter)

Stuurgroep Reanimatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed
R.G. Welten, burgemeester van Borne

RIBO
B. Jaspers Faijer, wethouder van Ommen
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