JAARVERSLAG 2015
LEDEN
In 2015 is het aantal leden ongewijzigd gebleven: alle vijfentwintig Overijsselse gemeenten waren lid van
de vereniging.

SAMENSTELLING BESTUUR
De samenstelling van het bestuur op 31-12-2015 is als volgt:


Voorzitter: A.C. Hofland, burgemeester van Rijssen-Holten



Vice-voorzitter: drs. mr. B. Koelewijn, burgemeester van Kampen



Secretaris/penningmeester: J.H.J. Berends, secretaris van Dalfsen

Overige leden


mw. J.H.M. Hermans-Vloedbeld, burgemeester van Almelo



drs. S.J. Peet, griffier van Deventer



drs. A.B.A.M. Damer, secretaris van Dinkelland



R.C.J. de Vent, wethouder van Hardenberg



mw. G. Bruins-Veltkamp, raadslid van Hof van Twente



D.T. Prinsse, wethouder van Hardenberg, voorzitter van het Platform Ruimtelijk Domein



T.P. de Putter, wethouder van Wierden, voorzitter van het Platform Sociaal Domein



J. Beintema, wethouder van Hellendoorn, voorzitter van het Platform Financieel Domein

De voorzitters van de Platforms Ruimtelijk, Financieel en Sociaal Domein zijn qualitate qua lid van het
bestuur.

BESTUURSBUREAU VNG OVERIJSSEL
Het bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door mevrouw drs. G.L. Struik (adviseur en ambtelijk
secretaris) en mevrouw G.J.M. van den Enk (administratie en communicatie).

BESTUURSVERGADERINGEN
In 2015 is de in 2014 ingezette koers van versterken van de contacten met (bestuurs- en
commissieleden van) VNG, provincie Overijssel en de leden van de drie Platforms verder uitgebouwd.

Op 28 januari vergaderde ons bestuur samen met Overijsselse vertegenwoordigers uit bestuur en
commissies van de VNG.
‘Hoe kunnen we elkaar versterken en hoe zorgen we er voor dat we elkaar op een handige en slimme
manier informeren en consulteren’ was de centrale vraag van deze bijeenkomst.
Op 12 juni bespraken het DB en de platformvoorzitters het coalitieakkoord GS / pamflet VNGO en de
ambities van het college van GS.
Naast een reguliere bestuursvergadering op 17 september werd er op 18 november vergaderd met
het gemeentebestuur van Raalte.

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, die in 2015 elf keer verscheen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering vond plaats op 1 april, voorafgaand aan de ledenraadpleging van de
VNG over het visietraject ‘Gemeenten op weg naar 2020’.
Drieëntwintig van de vijfentwintig Overijsselse gemeenten waren bij deze ALV aanwezig.
De agenda van deze vergadering vindt u op onze website.

SAMENSTELLING KASCOMMISSIE
De financiële stukken over 2014 zijn in 2015 gecontroleerd door:
F. Niens, wethouder van Raalte
Ir. C.L. Visser, burgemeester van Twenterand
mw. drs. S. Weistra, secretaris van Steenwijkerland

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 afdeling. De platforms zijn ondersteunend voor de bestuurlijke
activiteiten van de VNG afdeling Overijssel. Informatie halen en brengen zijn de sleutelwoorden voor
de functie van beide platforms. Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, ontwikkelingen signaleren,
gemeenten attenderen op die ontwikkelen en initiatieven nemen over de manier waarop de
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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, het Oversticht etc.
Voorzitter van het Platform Sociaal Domein is Theo de Putter, wethouder van Wierden. Ambtelijke
ondersteuning werd in 2015 verleend door Marie Jeanne Boltong, hoofd Maatschappelijke
Ondersteuning van de gemeente Wierden.
Het Platform Ruimtelijk Domein staat onder voorzitterschap van Douwe Prinsse, wethouder van
Hardenberg. Ambtelijk adviseur van dit platform is Mark van de Sluis, teamleider Cluster Ruimte van
de gemeente Hardenberg.
Voorzitter van het Platform Financieel Domein is Jelle Beintema, wethouder van Hellendoorn.
Ambtelijke ondersteuning wordt verleend door Frank Baars, concerncontroller van de gemeente
Hellendoorn.
Op onze website vindt u onder vergaderingen de agenda’s, bijeenkomstimpressies en gehouden
presentaties van de in 2015 gehouden platformvergaderingen.

CONTACTEN MET HET PROVINCIAAL BESTUUR
Ook in 2015 waren er verschillende contactmomenten (zowel individueel, in klein comité als wel door
aanwezigheid tijdens een platformbijeenkomst) tussen (voorzitter en bestuur van) VNG Overijssel en het
College van Gedeputeerde Staten van Overijssel.
Op 18 februari bood onze voorzitter Arco Hofland samen met de Platformvoorzitters, het pamflet ‘Samen
Overijssel -door parels te koesteren en pluspunten te versterken-’ aan, aan de vicevoorzitter van
Provinciale Staten (Wim Dalhuisen).
In dit pamflet staan helder, duidelijk en concreet de onderwerpen die volgens de vijfentwintig
Overijsselse gemeenten in de komende bestuursperiode aandacht en actie behoeven van de provincie
Overijssel. Samen zorgen voor een sterk Overijssel.
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Ons pamflet werd tijdens een kennismakingsbijeenkomst met het nieuwe college van GS op 23 juni
besproken.

CONTACTEN MET DE VNG
Ons bestuur heeft een goede relatie met de landelijke VNG. Er is regelmatig contact zowel op
bestuurlijk als ambtelijk niveau: als het nodig is weten we elkaar snel te vinden. Zowel mevrouw Kriens
als de heer De Vet, beiden lid directieraad VNG, waren aanwezig bij de ALV op 1 april in Zwolle.
Mevrouw Kriens had eveneens een actieve inbreng tijdens de vergadering van het Platform Sociaal
Domein op 9 december.
Daarnaast wordt de VNG in bestuurs- en platformvergaderingen regelmatig vertegenwoordigd door
medewerkers uit Den Haag.

OVERIGE BIJEENKOMSTEN
Naast reguliere overleggen en bijeenkomsten van VNG Overijssel organiseerden wij, samen met
andere partijen zoals provinciale afdelingen, VNG, Actieprogramma Lokaal Bestuur en provincie
Overijssel verschillende ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten. Deze kunt u terug vinden in onze
Nieuwsfitsen.

TOT BESLUIT
In dit jaarverslag geven we een zeer beknopt overzicht van activiteiten van VNG Overijssel in het jaar
2015.
Graag wil het afdelingsbestuur alle bestuurders en ambtenaren die zich in het afgelopen jaar 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 Overijsselse gemeenten, VNG Overijssel!

Raalte, februari 2016
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BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2015
OVERIJSSELSE DEELNEMERS (NAMENS VNG OVERIJSSEL) IN VNG-BESTUUR, VNGCOMMISSIES EN PROVINCIALE OVERLEGORGANEN PER 31-12-2015.

LANDELIJKE VNG EN COMMISSIES
Bestuur VNG
R. Cazemier, burgemeester van Dinkelland
mevrouw M. de Jager-Stegeman, raadslid in Deventer

College voor Arbeidszaken
R. Cazemier, burgemeester van Dinkelland (voorzitter)
B. Koelewijn, burgemeester van Kampen

Commissie Europa en Internationaal
C. Visser, burgemeester van Twenterand

Commissie Financiën
wnd. lid H. Scholten, wethouder van Hof van Twente

Commissie bestuur en Veiligheid
T. Schouten, burgemeester van Oldenzaal

Commissie Werk en Inkomen
P. Welman, wethouder van Enschede
Mevr. M. ten Heuw, wethouder van Hengelo
Mevr. E. te Riele, raadslid van Hof van Twente

Commissie Ruimte en Wonen
D. Prinsse, wethouder van Hardenberg

Commissie Gezondheid en Welzijn
niet meer in vertegenwoordigd

Commissie Milieu en Mobiliteit
F. van As, wethouder van Zwolle
K. Agricola, wethouder van Dalfsen
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Commissie Onderwijs, Cultuur en Sport
B. Donkers, raadslid in Borne
M. von Martels, wethouder van Dalfsen

Commissie Dienstverlening en informatiebeleid
P. Snijders, burgemeester van Hardenberg

Commissie Water
E. Ankers, wethouder van Zwolle
A. Heidema, burgemeester van Deventer

Commissie Raadsleden & Griffiers
Mw. M. van Doorn, raadslid van Almelo
mw. A. ten Hoff, griffier van Steenwijkerland

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

Stichting GBKN Overijssel
B.J. Sijbom, op persoonlijke titel (voorzitter), tot opheffing van GBKN Overijssel

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

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

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

RIBO
B. Jaspers Faijer, wethouder van Staphorst

6

