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Met de Nieuwsflits houdt het bestuur van VNG afdeling Overijssel u op de hoogte van ontwikkelingen, 
nieuwtjes en bijeenkomsten. 
 
Heeft u vragen over of items voor onze Nieuwsflits? Neem gerust contact op met ons Bestuursbureau 
Telefoon: 0572 - 34 77 22  
Email:  vngoverijssel@raalte.nl 
Website: www.vngoverijssel.nl 

        Nieuwsflits 3, jaargang 2021
   

 
BESTUUR 

VNG Overijssel-dag op 19 november 2021 
Omdat het onze intentie is om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten, 
kiezen we ervoor de VNG Overijssel-dag in het najaar te organiseren.   
 
De VNG Overijssel-dag vindt plaats op vrijdag 19 november 2021. 
De dag begint om 9.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur) en rond de klok 
van 15.30 uur ronden we af met een drankje.  
De platformvergaderingen maken deel uit van het programma.  
 
Meer informatie volgt te zijner tijd. Uiteraard wordt rekening gehouden 
met de dan geldende maatregelen. 
 
Staat de VNG Overijssel-dag al in jouw agenda? Je bent van harte 
welkom! 
 

Bestuurlijke bijeenkomst IBT 
De online meeting op 10 mei stond in het teken van een brainstorm over de bestuursovereenkomst 
Interbestuurlijk Toezicht (IBT) die provincie en Overijsselse gemeenten in 2012 met elkaar hebben 
afgesloten en die ten grondslag ligt aan het huidige Overijsselse IBT.  
 
De afgelopen jaren is het Overijsselse IBT voortdurend bijgeschaafd aansluitend op ontwikkelingen 
en opgedane praktijkervaringen op dit terrein. De vraag is nu of hetgeen in de bestuursovereenkomst 
IBT is opgenomen nog in voldoende mate overeenkomt met de huidige praktijk van het IBT. Dit was 
aanleiding voor CdK, Andries Heidema, en voorzitter VNG Overijssel, Martijn Dadema om met elkaar 
(provincie en Overijsselse gemeenten) te onderzoeken in hoeverre de ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren moeten leiden tot een inhoudelijke aanpassing van de bestuursovereenkomsten en/of 
tot een andere keuze van de samenwerkingsvorm. Arie van Eck (gemeentesecretaris Rijssen-Holten) 
is gevraagd dit proces te trekken en hij heeft dit samen met de ambtelijke IBT coördinatoren van 
gemeenten en provincie opgepakt. Gedurende de afgelopen periode is onderzoek gedaan en zijn 
voorlopige conclusies geformuleerd. 
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De bestuurlijke bijeenkomst was een belangrijke vervolgstap in het proces. Aan de hand van zes 
stellingen hebben vertegenwoordigers van alle Overijsselse gemeenten met elkaar van gedachten 
gewisseld over het Overijsselse IBT en de eerste bevindingen van de evaluatie. 
 

 
1. Interbestuurlijk toezicht vanuit 
 partnerschap 
2. Frequentie rapportage in relatie tot 
 meer risicogericht 
3. Wijze van rapporteren in relatie tot 
 verkeerslichtkleuring 
4. Rol gemeenteraden bij het IBT 
5. Verbinding bestuur en ambtelijke 
 IBT coördinator 
6. Vormgeving IBT à la 2021 
 
 

In de komende weken zullen de uitkomsten worden uitgewerkt en volgens planning zal Arie van Eck 
zijn definitieve aanbevelingen in de eerste helft van juli presenteren. In de periode daarna wil de 
provincie in overleg met VNG Overijssel en de gemeenten onderzoeken hoe deze aanbevelingen te 
implementeren in het IBT beleid voor 2022. 
 

Kring Overijsselse Griffiers 
Eén van de pijlers van VNG Overijssel is ‘verbinding met raadsleden (versterken)’. 
Dat kan en doet het bestuur op verschillende manieren. Heel concreet leidde een belletje over diverse 
thema’s tot een concrete uitnodiging van de voorzitter van de kring van Overijsselse griffiers op 27 
mei jl. Onderwerp van gesprek was de aanstaande raadsverkiezingen en de wens van VNG 
Overijssel om te verkennen wat wenselijk 
en mogelijk is als het gaat om een 
Overijssel breed, gemeente overstijgend 
inwerkprogramma voor raadsleden.  
De vraag die voorlag: ‘Is het een idee om 
als VNG Overijssel, Trendbureau 
Overijssel, Studio Vers Bestuur, Provincie 
en de Overijsselse griffierskring de 
handen ineen te slaan? 
Een volmondig en enthousiast ‘ja’ 
hoorden Gerla Struik (ambtelijk secretaris 
VNG Overijssel) en Ferenc van Damme 
(Studio Vers Bestuur). 
Saskia Voortman, Corrie Steenbergen, Saskia Morsink en Henk van der Meulen denken en doen 
graag mee.  
Samen met Elke Klunder en Barry Overink (raadsleden in het bestuur van VNG Overijssel) gaan we 
ons best doen om er een creatief, interactief, dynamisch en inspirerend programma van te maken (én 
leuk natuurlijk). 
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Bestuursvergadering 
Donderdag 3 juni om precies 12 uur verwelkomde de voorzitter van het VNG Overijssel bestuur 
Leonard Geluk. 
 
Leonard zoomde in op een aantal thema’s en alsof het was afgesproken; op dát moment werd het 
gezamenlijk persbericht van het ministerie van VWS en de VNG breed gedeeld. 
Ruim € 1,3 miljard extra voor tekorten jeugdzorg in 2022 | VNG 
 

 
Het half uur vloog voorbij en de diverse vragen werden vlot en zorgvuldig beantwoord. Tegelijkertijd 
een waardevol moment om Overijssel brede geluiden te delen en te horen dat VNG een vereniging is 
van, voor en door 352 gemeenten.  
 
Aansluitend was het woord aan de voorzitters van de platforms Financieel, Sociaal en Ruimtelijk 
Domein. 
Marcel Kossen (bestuurlijk linking pin met het vierde platform) deelde over de aandachtspunten en 
inhoudelijke ontwikkelingen van het platform Informatiesamenleving. 
Veel dynamiek in de verschillende (digitale) ontmoetingen en voldoende stof om ook na de zomer 
Overijssel breed voorwaarts te gaan. 
  

https://vng.nl/nieuws/ruim-eu-13-miljard-extra-voor-tekorten-jeugdzorg-in-2022
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PLATFORMVERGADERINGEN 

Platform Financieel Domein op 21 mei 
Op vrijdag 21 mei vergaderden de deelnemers van het platform Financieel Domein. Het platform 
kwam eerst ‘in eigen setting’ bijeen. Naast een terugkoppeling uit de VNG-commissie Financiën door 
Harry Scholten, praatte Amanda Dijke van de VNG de aanwezigen bij over de laatste stand van 
zaken als het gaat om de herverdeling van het gemeentefonds en de arbitrage voor de tekorten in de 
Jeugdzorg. Daarnaast is in aanwezigheid van gedeputeerde Van Haaf uitgebreid gesproken over de 
voorbereiding van de programmabegroting 2022.  
 

Leuk om te lezen: Ko Scheele, wethouder van Ommen, schreef een impressie van deze bijeenkomst 
(en het gezamenlijk overleg met het platform Sociaal Domein). Deze impressie kun je hier rustig 
nalezen.  
 

Gezamenlijk overleg platforms Financieel Domein en Sociaal Domein 
Informatie halen en brengen én elkaar inspireren zijn de sleutelwoorden van de platforms van 
VNG Overijssel. In dat kader vond een bijzondere bijeenkomst plaats waarin de platforms Financieel 
en Sociaal Domein samen vergaderden. Een digitale vergadering met meer dan 50 deelnemers en 
met volop interactie.  
 
De bijeenkomst stond in het teken van financiën en de noodzaak om zaken anders te doen. Naast 
(nogmaals) een oproep aan het Rijk voor extra middelen gingen de aanwezige bestuurders vooral het 
gesprek aan over hoe het anders kán of misschien wel móet in het Sociaal Domein. VNG Overijssel 
heeft een uitvraag gedaan onder de Overijsselse gemeenten over de inkomsten en uitgaven in 
Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet. Na een toelichting op de analyse van deze cijfers, schetsten 

verschillende gemeenten ‘hun verhaal’ achter de cijfers. Hans 
Olthof en Herman Engberink (Olst-Wijhe), Mark Paters 
(Twenterand) en Irma van der Sloot en Jan Peter van der 
Sluis (Kampen) vertelden hoe zij in hun gemeenten proberen 
de oplopende tekorten om te buigen.  
 
De verhalen van deze gemeenten én de cijfers uit het 
onderzoek laten zien dat er sprake is van een structureel 
tekort op zowel Jeugdzorg als WMO bij vrijwel alle 
gemeenten. Met deze resultaten kan via de VNG, de 

Provincie en partij-politieke kanalen nogmaals een signaal richting het Rijk (en de formateur) worden 
afgegeven en met daarnaast volop inzet op nieuwe werkwijzen.  
 

Platform Sociaal Domein op 21 mei   
Aansluitend aan het gezamenlijk overleg met de deelnemers van het platform Financieel Domein, 
vergaderde het platform Sociaal Domein in eigen setting.  
Gedeputeerde Roy de Witte en Bert Roes van de VNG haakten hierbij aan.  
Naast een terugkoppeling uit de VNG-commissies ZJO door onze ‘actieve Overijsselaar’ Mark Paters, 
werd ook inhoudelijke voeding opgehaald voor de komende vergaderingen. 
 
Als vervolg op de werksessie “Corona, en dan …” van 14 januari, stond ‘Een duurzame verandering 
van het Sociaal Domein’ centraal. Eelke Blokker van het Instituut voor Publieke Waarden vertelde 
over de ins en outs van de Doorbraakmethode aan de hand van herkenbare voorbeelden.  

https://vngoverijssel.nl/pages/vergaderingen/platform-financieel-domein/bijeenkomstimpressies.php
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Ben Beens van Rijssen-Holten neemt samen met een Hogeschool het initiatief om gezamenlijk te 
leren van de Corona-periode met het project Never waste a good crisis. Mede naar aanleiding van de 
toelichting van Ben is bij verschillende gemeenten de interesse gewekt om deel te nemen.  
Louis Oosterik vertelde kort over de ondersteuning vanuit de provincie bij het opstellen van Lokale 
Preventieakkoorden.  
 

Platform Ruimtelijk Domein op 27 mei 
Op 27 mei kwamen de deelnemers van het platform Ruimtelijk Domein (digitaal) bijeen. Dit keer 
stonden er twee thema’s centraal: de gebiedsgerichte aanpak én de Omgevingsvisie Overijssel.  
Er volgde een toelichting op de huidige stand van zaken in het stikstofdossier. Tal van vragen werden 

gesteld aan Pieter Dikhoff van Provincie Overijssel. 
Daarnaast werden de ervaringen en dilemma’s vanuit de 6 
Overijsselse gebiedstafels gedeeld en gingen de deelnemers 
hierover met elkaar én met verantwoordelijk gedeputeerde  
Ten Bolscher in gesprek.  
Provincie Overijssel is gestart met een proces om te komen tot 
een nieuwe Omgevingsvisie Overijssel.  
Gedeputeerde Van Haaf en Brendan McCarthy gaven een 

toelichting op het proces, wat de speerpunten zijn en wat gemeenten van de provincie mogen 
verwachten in dit proces.  
 
Tiny Bijl, wethouder van Steenwijkerland, schrijft een impressie van deze bijeenkomst. Deze 
impressie tref je binnenkort aan op onze website.  
 

Platform Informatiesamenleving op 28 mei 
Michiel van Willigen verwelkomde de diverse groep bestuurders van harte in ‘zijn’ VNG Overijssel 
platform. Eén van de VNG Overijssel platforms waarin gesproken, gedeeld en geleerd wordt over een 
divers palet aan thema’s onder de noemer ‘Informatiesamenleving’. 
In het eerste deel werd kort stil gestaan bij de diversiteit van het thema en de wens van de 
deelnemers om focus aan te brengen.  Eén van de uitspraken die werd gedaan en die van harte 
herkend en erkend werd is ‘Zorg ervoor dat jouw gemeente de basis op orde heeft. Dit is cruciaal: 
investeer in kwaliteit en proces’.  
Rode draad in de ontmoeting was Datagedreven Werken & Open Overheid.  
Via Slido werd op een creatieve en interactieve manier een verkennende ronde gehouden.  
Een snelle manier om een eerste indruk te krijgen als een stelling wordt gedeeld of een vraag wordt 
gesteld.  
 
Een dynamisch en energiek gesprek was het gevolg;  
met dank aan de collega’s uit Zwolle die de inhoud hebben verzorgd en voorbereid. 
 

https://vngoverijssel.nl/
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Een actief platform denkt verder 
dan het hier en nu. Suggesties 
voor een volgend moment zijn 
gedaan en afspraken zijn 
gemaakt.  
 
Twee thema’s krijgen zeker 
vervolg: 
inclusieve samenleving met 
praktijkvoorbeelden en lessons to 
be learned vanuit Hof van 
Twente. 
 
 
 
 

BIJEENKOMSTEN 

Online bijpraatmoment Herijking Gemeentefonds 
Op woensdag 23 juni 2021 organiseert de landelijke VNG samen met het ministerie van BZK een 
bijpraatmoment voor gemeentebestuurders over de herijking van het gemeentefonds. In deze 
bijeenkomst geven de fondsbeheerders uitleg over het aangepaste verdeelvoorstel en hoe zij daartoe 
zijn gekomen.  
Het is namelijk de verwachting dat tegen die tijd het aangepaste verdeelvoorstel naar de Raad voor 
Openbaar Bestuur is gestuurd voor advies. 
 
In deze bijeenkomst is er ook gelegenheid om met de fondsbeheerders en de VNG in gesprek te 
gaan over de vragen en opmerkingen die u heeft ten aanzien van het voorliggende voorstel en het 
traject.  
 

 

  Locatie en tijd 

• Online, via MS Teams 

• 10:30 – 12:00 uur  
 
  Aanmelden 
  Via dit formulier kunt u zich aanmelden.  
 
 

 
Na aanmelding zult u op 22 juni de link ontvangen om deel te nemen aan dit overleg. 
U ontvangt geen bevestiging van uw aanmelding per-email. 
 

  

https://vng.nl/aanmeldformulier-bestuurlijk-bijpraatmoment-herijking-gemeentefonds-op-23-juni
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BESTUURSBUREAU VNG OVERIJSSEL 

Wie is wie en wie doet wat? 
Sinds eind april is er een wisseling geweest binnen 
het bestuursbureau van VNG Overijssel. Ida van den 
Enk is met prepensioen gegaan en heeft het stokje 
overgedragen aan Marcelle Olde Bijvank. 
Handig voor jou om te weten: wie doet wat. 
 
Marcelle Olde Bijvank (foto links) werkt concreet 8 
uren in de week voor VNG Overijssel (de overige 
uren werkt Marcelle voor de Overijsselse 
Ombudsman). 
In die uren verzorgt zij onze Nieuwsflits en website 
en doet allerlei voorkomende administratieve zaken. 
 
Gerla Struik (foto midden) staat aan de lat voor 
bestuurlijke aangelegenheden, bestuurlijke 
overleggen & gesprekken (w.o. VNG, provincie 
Overijssel en provincie Gelderland), 
vertegenwoordiging in VNG bestuur & commissies en strategische kwesties.  
Daarnaast is zij de aanjager voor ons platform Informatiesamenleving en richt zij zich op thema’s als 
bijvoorbeeld de Toekomst van het openbaar bestuur in Overijssel, Interbestuurlijk Toezicht en de 
aanstaande raadsverkiezingen.  
 
Karin Tempelman (foto rechts) is ambtelijk verantwoordelijk voor alle werkzaamheden (van planning, 
afhandeling tot inhoudelijke voorbereiding) die te maken hebben met onze platforms Financieel, 
Sociaal en Ruimtelijk Domein. 
Naast de drie platforms mag je Karin benaderen voor de inhoudelijke thema’s gelieerd aan de 
verschillende platforms. Je kunt denken aan bijvoorbeeld de Stikstofaanpak en Omgevingswet, 
Sociale Kwaliteit en Herverdeling Gemeentefonds. 
Daarnaast is Karin aanspreekpunt voor de samenwerkingsverbanden en provincial 
(advies)commissies als bijvoorbeeld Samen werkt beter en de subcommissie Fysiek. 
 
Voor ons allen geldt, mailen (vngoverijssel@raalte.nl) is een snelle manier van communiceren omdat 
we alle drie vanuit een gezamenlijke mailbox werken. 
 
 
Raalte, 10 juni 2021  

mailto:vngoverijssel@raalte.nl

