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BESTUUR
Vergadering Dagelijks Bestuur 10 februari

Vol vuur in Overijssel

Innovatiebudget digitale overheid

Algemene informatie over het
innovatiebudget - Digitale Overheid

PLATFORMVERGADERINGEN
Platform Sociaal Domein op 14 januari: Werksessie Corona en dan..
Bij de werksessie van het platform Sociaal Domein op 14 januari haakte een groot
aantal bestuurders uit Overijssel digitaal aan. Tijdens deze werksessie werd, werkende als
‘crisisteam’, een scenariosessie doorlopen onder leiding van Irene Nijhof, gespecialiseerd in
onzekerheidskunde.
Er is gezamenlijk een analyse gemaakt van
de impact die de Coronacrisis heeft op het
sociaal domein binnen de gemeente. Hoe
omgaan met het niet weten? Wat
is het handelingsperspectief, in het bijzonder
voor jou als wethouder in het sociaal
domein? In deze bijeenkomst werd met name
gericht op de negatieve, maar ook positieve
impact voor de toegang tot het sociaal
domein. Hieronder een greep uit de ideeën
die naar voren kwamen:
▪ Omdenk-academie (bestuurlijk en
ambtelijk)
▪ Doorbraak methode (stap er midden in om versnelling te genereren)
▪ Belang & behoefte werkend (heroriëntatie op het voorveld)
▪ Versnellend en innovatief (e-health 2.0 / inclusiviteit en zorglast verbreden)
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▪ Wendbare en flexibele arbeidsmarkt (zorg voor jeugd / omscholen en helpen / stimuleren)
Kortom: een inspirerende sessie waarin gezamenlijk is toegewerkt naar suggesties voor concrete
acties in het Sociaal Domein.
Bart Jaspers Faijer, wethouder van Ommen én tevens voorzitter van het platform Sociaal
Domein, schreef een impressie van deze bijeenkomst. Deze impressie vindt u hier.

Platform Financieel Domein op 4 februari
Op donderdag 4 februari vond de digitale vergadering plaats van het platform Financieel Domein.
Naast een terugkoppeling uit de VNG-commissie Financiën door Harry Scholten, volgde er een
uitgebreide toelichting door Andries Kok (VNG) over de laatste stand van zaken als het gaat om de
herverdeling van het gemeentefonds. Twee dagen voor het platformoverleg is de adviesvraag
voor het verdeelvoorstel Gemeentefonds voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur en zijn
ook de resultaten per gemeente bekend gemaakt. Uiteraard is gesproken over
de (wisselende) effecten voor de Overijsselse
gemeenten. Binnenkort volgt vanuit de VNG een
palet aan bestuurlijke en ambtelijke
informatiebijeenkomsten over het
verdeelvoorstel.
De VNG heeft een resolutie opgesteld voor de
inzet van de VNG bij de kabinetsformatie. Er is
uitgebreid gesproken over dit ‘4-sporenbeleid’.
Helder is dat er in Overijsselse
veel waardering heerst voor de geformuleerde
inzet richting de formatie. De voorwaardelijkheid
tussen financiële middelen en verdere
samenwerking Rijk-gemeente wordt gesteund,
maar er klonk eveneens een nadrukkelijk pleidooi
om dit uitgangspunt strikt te handhaven en echt
hard te onderhandelen, ook als dat consequenties heeft.
Na een discussie over de financiële gevolgen van de Corona-crisis ging Fedor Heida (VNG) in op het
thema (verduurzaming) onderwijshuisvesting.
Marcel Scheringa, wethouder van Steenwijkerland, schrijft een impressie van deze bijeenkomst. Deze
impressie treft u binnenkort op onze website.

Platform Ruimtelijk Domein op 11 februari
Deze vergadering stond de Omgevingswet centraal. Gemeenten hebben een eigen aanvliegroute en
speerpunten als het gaat om implementatie en uitvoering. Vertegenwoordigers van drie
gemeenten gingen in op de aanpak in hun gemeente: waar(in) maakt hun gemeente het verschil en
wat maakt hun aanpak uniek?
Claudia Landewe vertelde over de samenwerking van de gemeenten Dinkelland, Tubbergen en
Oldenzaal met ketenpartners en had daarbij specifiek aandacht voor participatie. Lucas
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Mulder gaf een toelichting op de nieuwe werkwijze in het kader van de Omgevingswet in Staphorst en
deelde zijn ervaringen. Vanuit RijssenHolten gaf Alie Stegerman een toelichting
op de pilot Omgevingsplan Buitengebied.
De successen en dilemma’s die dit proces
heeft gekend kwamen hierbij aan de
orde. Uit alle presentaties kwam naar
voren dat integrale en
regionale samenwerking een uitdaging blijft
en dat geworsteld wordt met de rol van de
raad.
Toine van Riel (VNG) deelde
de bevindingen van de bestuurlijke
verkenning naar de Omgevingswet onder
leiding van Winnie Sorgdrager. Tot slot
ging Inge Kure vanuit haar rol als
Regionaal Implementatie Coach voor
Overijssel in op haar ervaringen, onder
andere met Werkende Ketens. Inge deelde mee dat Overijssel landelijk positief opvalt vanwege de
‘hands on-mentaliteit’ als het gaat om de implementatie, maar hield eveneens een pleidooi om samen
te blijven optrekken.
Afgesloten werd met een terugkoppeling uit verschillende overleggen, waaronder de VNG-commissie
Ruimte, Wonen en Mobiliteit door Ed Anker.
André Schuurman, wethouder van Dalfsen, schrijft een impressie van deze bijeenkomst waarbij 23
portefeuillehouders Ruimtelijk Domein aanwezig waren. Deze impressie treft u binnenkort op
onze website.

Digitale platformvergaderingen
De ervaring heeft inmiddels geleerd dat de verschillende platforms prima digitaal kunnen vergaderen.
De opkomst bij de vergaderingen is ondanks of wellicht dankzij de digitale setting onverminderd
groot. Er wordt volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om elkaar themagericht te informeren
en te inspireren. Dit leidt regelmatig tot een vervolgafspraak in kleiner verband. De 1-op-1 gesprekken
voorafgaand aan en na afloop van de platformvergaderingen worden, evenals de welbekende
koeken, wel gemist. Hopelijk is het later dit jaar weer mogelijk om fysiek bijeen te komen.

VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN
Kennismaking met medewerkers van de VNG
In onze platformvergaderingen schuiven regelmatig medewerkers van de landelijke VNG aan. Graag
laten wij onze lezers kennismaken met deze medewerkers.
Deze keer is het de beurt aan Adries Kok, vast gezicht in de vergaderingen van ons Platform
Financieel Domein.
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‘Leuk dat jullie mij en andere VNG-collega’s op deze manier portretteren. Ik ben Andries Kok.
Teamleider van het team gemeentefinanciën bij de VNG. Ik ben 38 jaar en woon in het dorpje
Vreeland in de buurt van Vinkeveen en Loosdrecht, samen met mijn vrouw Anke die zzp’er is op HR
gebied en mijn twee zoontjes Thijs (4) en Guus (0).
Sinds 2009 werk ik bij de VNG en heb daar veel verschillende dingen gedaan (eerst bijstand,
onderwijs-arbeidsmarkt en wonen) voordat ik me ging richten op puur de financiën van de
gemeenten. Via VNG Connect ben ik ook twee keer gedetacheerd geweest vanuit de VNG bij
gemeenten. De eerste keer bij de gemeente Utrecht als programmamanager voor de implementatie
van de participatiewet, en de tweede keer bij de gemeenten Wassenaar en Voorschoten als
kwartiermaker voor een bestuurskrachtonderzoek. Erg leuk en leerzaam, ook om zo op een heel
andere manier de kennisuitwisseling tussen gemeenten en de VNG te stimuleren.
Een van de leukste dingen van werken bij de VNG is dat je vaak het land in gaat. Ook mijn bezoekjes
aan Overijssel zijn altijd een feest. Het is fantastisch dat er zo’n goed georganiseerde provinciale
vereniging bestaat, waar ik me altijd van harte welkom voel om aan te schuiven en deel te nemen aan
de discussies. Het valt me op hoe goed jullie altijd op de hoogte zijn van alle actuele ontwikkelingen
en te merken dat jullie altijd veel interesse tonen voor wat er speelt bij de ‘landelijke’ VNG. Dat is leuk,
want dat leidt vaak tot een goede constructief-kritische discussie in de platformvergaderingen. Voor
mij altijd erg waardevol om zo ook te voelen hoe in het hele land wordt aangekeken tegen bepaalde
vraagstukken.
Wat er misschien anders of beter kan? Ik zou vooral doorgaan op deze manier, en koester dat vrijwel
alle portefeuillehouders altijd deelnemen aan het overleg. Er liggen altijd lekkere koekjes, dus ook dat
is prima in orde. Met een knipoog zeg ik: af en toe een lekker sneetje krentewegge of een andere
lokale specialiteit zou voor mij de kers op de taart zijn!’

BIJEENKOMSTEN
Webcast Kracht van Oost op 4 maart
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NOVI conferentie op 31 maart
Op woensdag 31 maart organiseert de VNG de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie
(NOVI). Een jaarlijkse dag waarop iedereen bij elkaar komt die betrokken is bij de inrichting van de
schaarse ruimte in Nederland.
Op de NOVI Conferentie praten experts je bij over de koers en over de stappen die al zijn gezet. Tal
van onderwerpen en inspirerende praktijkvoorbeelden ten aanzien van de fysieke leefomgevingen
passeren de revue. En er is uiteraard ook gelegenheid om eigen ervaringen te delen met elkaar.
Meer informatie vind je hier.

DIVERSEN
Oproep Groene Schoolpleinen
Het provinciale programma Groene Schoolpleinen Overijssel is op zoek naar drie nieuwe
partnergemeenten uit Overijssel die hun schoolpleinen willen vergroenen.
Het provinciale programma Groene Schoolpleinen
Overijssel bestaat uit provincie Overijssel,
Springzad, IVN Overijssel en Natuur en Milieu
Overijssel.
Meer informatie nodig of wil je jouw gemeente
aanmelden? Klik dan hier of mail naar
groeneschoolpleinen@natuurenmilieuoverijssel.nl

Raalte, 18 februari 2021.
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