JAARVERSLAG 2017
VNG OVERIJSSEL 100 JAAR EN OVERIJSSELSE BESTUURDERSDAG ‘DE
TOEKOMST EN METUSALEM’ OP 9 APRIL 2017
2017 was een speciaal jaar: VNG Overijssel bestond 100 jaar! Hier hebben we uiteraard uitgebreid bij
stil gestaan, samen met 140 Overijsselse bestuurders, volksvertegenwoordigers, griffiers,
gemeentesecretarissen en genodigden. De viering van dit jubileum werd gekoppeld aan de
Overijsselse Bestuurdersdag.
De 100-jarige jubilaris werd in de persoon van voorzitter Arco Hofland van harte gefeliciteerd door
commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten en Jan van Zanen, bestuursvoorzitter van VNG.
De vijfentwintig (loco)burgemeesters werden op het podium genodigd en ontvingen een uniek cadeau.
Een plaquette waarop de huidige burgemeester van iedere Overijsselse gemeente staat afgebeeld
voor het gemeentehuis / stadhuis van 100 jaar geleden.
Ook in het programma van de Overijsselse Bestuurdersdag werd volop aandacht besteed aan deze
mijlpaal. Arie Slob, directeur Historisch Centrum Overijssel / IJsselacademie, sprak vol passie over de
ontwikkelingen van het takenpakket van het Overijsselse openbaar bestuur over de afgelopen
honderd jaar. Maar er werd niet alleen teruggekeken, maar ook vooruit.
Hans Peter Benschop van het Trendbureau Overijssel daagde de aanwezige Overijsselaars uit om
met elkaar de opgaven van de eeuw te trotseren. “Hoe zien de opgaven van de toekomst er uit?”
Vijf bevlogen workshopleidsters namen iedereen mee van het heden naar de toekomst: de Digitale
Gemeente, de Empathische Gemeente, De Verbindende Gemeente en de Utopische Gemeente.
Ook na deze feestelijke bestuurdersdag hebben bestuurders en ook ambtenaren in verschillende
bijeenkomsten deze thema’s met elkaar verkend en uitgediept.
De viering van 100 jaar VNG Overijssel werd afgesloten met een ludieke act waarin alle gezichten van
vroeger en nu werden samengevoegd; van burgervader naar no@ber.
VNG Overijssel: honderd jaar en nog steeds fris, actief, verbindend en betrokken. Kortom: een
Overijsselse vereniging met potentie!

LEDEN
In 2017 waren alle vijfentwintig Overijsselse gemeenten lid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten,
afdeling Overijssel.

SAMENSTELLING BESTUUR
De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2017 als volgt:
 Voorzitter: A.C. Hofland, burgemeester van Rijssen-Holten
 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
 drs. S.J. Peet, griffier van Deventer
 R.C.J. de Vent, wethouder van Hardenberg
 G. Bruins-Veltkamp, raadslid van Hof van Twente
 drs. M. Dadema, burgemeester van Raalte
 D.T. Prinsse, wethouder van Hardenberg, voorzitter van het platform Ruimtelijk Domein
 B. Jaspers Faijer, wethouder van Staphorst, voorzitter van het platform Sociaal Domein
 J.J. Beintema, wethouder van Hellendoorn, voorzitter van het platform Financieel Domein
De voorzitter van het platform Ruimtelijk, Financieel dan wel Sociaal Domein is qualitate qua lid van
het bestuur.

VOORZITTERSWISSEL VNG OVERIJSSEL
Het bestuur van VNG Overijssel heeft 19 oktober 2017 besloten Martijn Dadema, burgemeester van
Raalte, te kiezen als haar nieuwe voorzitter. Martijn volgt sinds 1 januari 2018 Arco Hofland op, die
heeft besloten per die datum het bestuurslidmaatschap van VNG Overijssel te beëindigen.
Medio december vond de feitelijke overdracht van het voorzitterschap plaats. Arco Hofland droeg de
voorzittershamer, zijn kennis, do’s en don’ts over aan de nieuwe voorzitter Martijn Dadema. Wij
danken Arco hartelijk voor zijn inzet voor onze vereniging in de afgelopen 6 jaren!

BESTUURSBUREAU VNG OVERIJSSEL
Het bestuur en de verschillende platforms worden 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
Het bestuur van VNG Overijssel vergadert regelmatig op locatie. Dit betekent vergaderen bij en met
steeds een ander 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 3 maart, 5 juli en 19 oktober. Het Dagelijks Bestuur kwam op 3 februari, 31
mei, 25 september en 29 november bijeen. Op 22 juni vergaderde het DB samen met de voorzitters
van de Platforms Sociaal, Financieel en Ruimtelijk Domein (DB Plus vergadering).
Hieronder een korte toelichting op (het besprokene in) de bestuursvergaderingen en de DB Plus
vergadering.
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3 maart: Op locatie in Hof van Twente
Op deze datum vergaderde ons bestuur samen met het gemeentebestuur en griffie van de gemeente
Hof van Twente in het gemeentehuis te Goor. De financiële jaarstukken 2016 en de begroting 2017
werden besproken, voorlopig vastgesteld en werden vervolgens aan de ALV worden voorgelegd.
Daarnaast stonden de Overijsselse Bestuurdersdag 2017 en VNG Overijssel in relatie tot VNG op de
agenda.
Aansluitend gaven Arjen Gerritsen (burgemeester Almelo) en lid van de VNG commissie
Dienstverlening en Informatiebeleid en Ellen te Riele (raadslid Hof van Twente), lid van de VNG
commissie Werk en Inkomen een korte toelichting op hun eerste ervaringen in deze commissies.
Op de agenda stonden ook door de gemeente Hof van Twente aangedragen punten; o.a. de zorg,
asbest, VAB’s en actieplan agrariërs. Verder kwam tijdens dit overleg de Omgevingswet uitgebreid
aan de orde.
22 juni: DB-Plus in Raalte
Op 22 juni vond het jaarlijks overleg plaats tussen het DB van VNGO en de Platformvoorzitters. Met
op de agenda: ‘wat is sterk aan de formule van de huidige platforms en wat willen we na de
verkiezingen zeker behouden? Wat kunnen we nu alvast aanscherpen en hoe borgen we dat?’.
5 juli: bestuursvergadering in Raalte
Op 5 juli werd de opbrengst van het DB-Plus overleg besproken in de bestuursvergadering.
Geconcludeerd werd dat de platforms naar tevredenheid functioneren. Wel is er een verschil in
dynamiek. Verder werd besproken op welke manier VNG Overijssel te introduceren bij Overijsselse
bestuurders en raadsleden in aanloop naar en na de verkiezingen 2018. En hoe we VNG bestuur en
commissies na de verkiezingen 2018 kunnen voorzien van krachtige Overijsselaars. Tot slot werd er
gesproken over de VNG Governance en een inhoudelijk vervolg op de Overijsselse Bestuurdersdag.
Hans Peter Benschop hield een inleiding over de Opgaven van de eeuw. VNG Overijssel zal een
prominente rol spelen in een verdere uitwerking van deze opgaven.
19 oktober: op locatie in Staphorst
Het bestuur van VNG Overijssel was op 19 oktober te gast bij BloemertICT in Staphorst. Het college,
de griffier van Staphorst en ons bestuur hadden met elkaar een intensieve agenda opgesteld.
Een speciaal woord van welkom was er voor Jantine Kriens en Margriet de Jager respectievelijk
algemeen directeur van VNG en bestuurslid van VNG. Er was aandacht voor interne zaken, de
kenniscarrousel voor raadsleden op 25 april 2018, de VNG Overijssel-dag op 6 juni 2018 en het
vervolg van het gesprek over ‘Opgaven van de Eeuw’. Regeerakkoord, VNG Governance en het
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie ontbraken uiteraard ook niet op de agenda. Een geanimeerd gesprek
waarin het dilemma ‘Hoe zorgen we ervoor dat we de goede mensen (blijven) vinden bij vacatures’
met elkaar werd verkend. Ook werd duidelijk wie de voorzittershamer overneemt van Arco Hofland die
sinds 2012 het voorzitterschap met veel plezier vervult.

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.
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De nieuwflits verscheen in 2017 tien keer. Daarnaast zijn er twee Nieuwsflits-‘specials’ verschenen: één
naar aanleiding van de Overijsselse Bestuurdersdag die geheel in het teken stond van ons 100-jarig
jubileum en één naar aanleiding van de benoeming van Martijn Dadema tot voorzitter en de beëindiging
van het bestuurslidmaatschap van Arco Hofland van VNG Overijssel.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De ALV vond op 7 juni plaats, voorafgaand aan de vergadering van het Platform Financieel Domein.
De rekening 2016 en balans per 31-12-2016, evenals de begroting 2017 werden tijdens dit overleg
goedgekeurd en vastgesteld. Daarnaast is besloten met ingang van 2018 de contributie te verhogen
met 3 cent per inwoner in plaats van de reeds afgesproken 1 cent per inwoner.

SAMENSTELLING KASCOMMISSIE
De financiële stukken over 2016 zijn in 2017 gecontroleerd en geaccordeerd door F.A. Niens
(wethouder Raalte), Ir. C.L. Visser (burgemeester van Twenterand) en mw. drs. S. Weistra
(gemeentesecretaris Steenwijkerland).
De vacatures in de kascommissie, ontstaan door het vertrek van Cornelis Visser en Selie Weistra
werden opgevuld. De kascommissie 2018 bestaat uit de heer F.A. Niens (wethouder Raalte),
mevrouw drs. H.A.M. Nauta (burgemeester Hof van Twente) en de heer D.L.W. Zielhuis
(gemeentesecretaris Olst-Wijhe).

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
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wordt verleend door Daniëlle Spronk, strategisch beleidsadviseur sociaal domein van de gemeente
Staphorst.
Het Platform Sociaal Domein kwam in 2017 bijeen op 13 april, 12 oktober en 7 december.
Platformoverleg 13 april
Deze bijeenkomst stond ik het teken van ‘Gezondheid in relatie tot de Omgevingsvisie’. In het sociaal
domein wordt er vaak gesproken over preventie, ofwel voorkomen is beter dan genezen. Hoe kunnen
we deze doelen vanuit het sociaal domein slim combineren met de opdracht in het fysiek domein?
Fred Woudenberg, GGD Amsterdam en voorzitter van de commissie van de Gezondheidsraad die in
2016 advies uitbracht over ‘meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid’, ging over dit onderwerp
e
in gesprek met de aanwezigen. Het 2 deel van de bijeenkomst lag het accent op uitwisselen van
informatie, bijpraten over ontwikkelingen en delen van inhoud. Dieger ten Berge, lid van de VNG
commissie Gezondheid en Welzijn, werd voorzien van Overijsselse input voor de e.v.
commissievergadering.
Platformoverleg 12 oktober
Tijdens deze Platformvergadering was Ali Rabarison, themadirecteur integratie en participatie van de
VNG, speciale gast. Samen met Bert Roes ging zij met de aanwezigen in gesprek over o.a. de
transformatie, de budgetten sociaal domein en de regionale samenwerking in Overijssel.
In het tweede deel van de bijeenkomst lag het accent op het uitwisselen van informatie, het bijpraten
van elkaar over ontwikkelingen en delen van inhoud. Dieger ten Berge, lid van de VNG commissie
Gezondheid en Welzijn, praatte de aanwezigen bij over de highlights uit de commissievergadering van
4 oktober.
Platformoverleg 7 december
De bijeenkomst stond in het teken van Sociale Kwaliteit: ‘Heel Overijssel in beweging’. Speciale gast
was Mirande Bakker, Miss Nederland met Beperking; voorvechtster voor inclusieve samenleving. Zij
vertelde en liet zien wat toegankelijkheid in haar dagelijkse praktijk betekent. Ze eindigde haar verhaal
met het aanbod bij gemeenten langs te gaan om haar verhaal te doen en begrip te krijgen én
beweging te bewerkstelligen. Na de lunch presenteerde Margreet Hogenkamp namens gedeputeerde
Bert Boerman, die deels aanwezig was, het programma Sociale Kwaliteit.

Platform Ruimtelijk Domein
Dit platform staat onder voorzitterschap van Douwe Prinsse, wethouder van Hardenberg. Ambtelijk
adviseur / inhoudelijk expert van dit platform is Mark van de Sluis, afdelingshoofd Ruimtelijk Domein
bij bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
Het Platform Ruimtelijk Domein kwam in 2017 bijeen op 31 mei, 25 september en 30 november.
Platformoverleg 31 mei
Het platform was te gast bij de Woonkeuken in Deventer. Dit is een Overijssels netwerk van
wethouders en directies uit de bouw-, vastgoed- en corporatiewereld. Een groot aantal lokale politici in
het ruimtelijk domein schrijft in deze Woonkeuken nu al actief mee aan het Manifest Proef de Ruimte.
Tijdens de reguliere platformvergadering waren gedeputeerde Van Haaf en Isabelle Wever van VNG
te gast. De Omgevingsvisie, het Manifest Proef de Ruimte vanuit de Woonkeuken, Energie in
ruimtelijke plannen kwamen aan de orde. Daarnaast ging het Platform in gesprek met Isabelle Wever
van VNG over de ‘PAS’.
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Platformoverleg 25 september
Op de agenda van deze vergadering stond o.a. het Koersdocument Natuurvisie ‘Natuur voor elkaar’,
de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 en gasloos bouwen. Verder praatte Klaas Agricola, lid van
de VNG commissie Milieu, Energie & Mobiliteit, de aanwezigen bij over het besprokene in de VNGcommissie van 7 september. Erik Volmerink informeerde zijn collega’s over wat besproken is in het
bestuurlijk overleg Samen Werkt Beter.
Platformoverleg 30 november
Deze bijeenkomst stonden twee actuele thema’s ter bespreking op de agenda. Rianne van den Berg
en Marije van Hall (GHGD IJsselland) en Betty Sibbel (GGD Twente) namen de aanwezigen mee in
het thema invloed van ruimtelijke ordening op een gezonde leefomgeving. In het tweede deel van de
bijeenkomst gingen de aanwezigen met Evelien Babbé (VNG) in gesprek over het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie. Ook verzorgden Jaap Wuite en Tineke Bovenkamp, medewerkers van de
gemeente Hardenberg een presentatie over een door hen ontwikkelde website met achterliggende
database www.mijnlandschapid.nl.

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 2017 bijeen op 15 februari, 7 juni, 14 juli en 12 oktober.
Platformoverleg 15 februari
Op de agenda van deze vergadering Interbestuurlijk Toezicht, ontwikkelingen gemeentelijke
grondexploitaties, wensen voor een nieuw kabinet en VEGANN, Enexis, Vitens en BNG. Ton Jacobs
van de VNG praatte de aanwezigen bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van
gemeentefinanciën.
Platformoverleg 7 juni
Deze platformvergadering vond aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering van VNG Overijssel
plaats. Naast de reguliere bespreekpunten - waaronder de agendering voor en welke Overijsselse
input moet worden ingebracht tijdens een overleg in Den Haag – en een aantal wisselingen in het
platform, lag het accent van deze FD bijeenkomst op het zogenaamde ‘Formatiespel’. In de brief die
de VNG op 18 april aan informateur Schippers heeft gestuurd, staan de speerpunten van de VNG
voor de kabinetsformatie beschreven. De maatschappelijke opgaven die daarin benoemd worden,
vragen volgens de VNG een gezamenlijke aanpak van Rijk en gemeenten. Voor veel van deze
onderwerpen geldt dat het Rijk om extra financiële middelen wordt gevraagd: de opschalingskorting
van tafel, extra geld voor veiligheid en de investeringsagenda, een brede koppeling van het
Gemeentefonds aan de rijksbegroting. Andries Kok van de VNG ging aan de hand van een
Formatiespel met wethouders en burgermeesters in gesprek over deze speerpunten.
Extra platformbijeenkomst op 14 juli
Speciale gast van het eerste deel van deze bijeenkomst was gedeputeerde Monique van Haaf.
Samen werd teruggeblikt op het proces Financieel Toezicht in aanloop naar begroting 2017, werd er
een beeld opgehaald uit voorjaarsoverleggen en werden regionale afspraken woon- en werklocaties,
databank Gemeentefinanciën, landelijke discussie positionering Financieel Toezicht en gewijzigde
opzet begrotingsbrief 2018 besproken. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst werd het rapport
‘Strategisch slim afboeken voor kwalitatief programmeren’ door de heer Peter van Geffen toegelicht.
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Verder stonden VEGANN, Enexis, Vitens en BNG op de agenda en gingen de aanwezigen met Harry
Scholten, lid van de VNG commissie Financiën in gesprek.

Platformoverleg 12 oktober
Op 12 oktober kwamen 17 Overijsselse portefeuillehouders financiën bijeen in het gemeentehuis van
Raalte. Op de agenda opnieuw het rapport ‘Strategisch slim afboeken voor kwalitatief programmeren,
maar dan nu voor de inhoudelijke discussie. Verder werd gesproken over de inzet van accountants:
waar lopen de gemeenten tegen aan en wat zou er veranderd kunnen worden. Ook werd het advies
ROB, positionering financieel toezicht besproken en gingen de aanwezigen met Harry Scholten, lid
van de VNG commissie Financiën, in gesprek over de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten.
Vervolgens was het woord aan Ton Jacobs van de VNG. Hij praatte de aanwezigen bij over de impact
van het afgesloten regeerakkoord op de gemeenten.
Op onze website vindt u onder vergaderingen de agenda’s, bijeenkomstimpressies en presentaties van
de in 2017 gehouden platformvergaderingen.

CONTACTEN MET HET PROVINCIAAL BESTUUR
Ook in 2017 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 twee keer per jaar in een bestuurlijk overleg.
Gedeputeerde Bert Boerman was aanwezig bij het platform Sociaal Domein 7 december. Bij het
platform Ruimtelijk Domein van 31 mei schoof gedeputeerde Van Haaf aan. Ook bij het extra
platformoverleg Financieel Domein op 14 juli was gedeputeerde Van Haaf aanwezig.

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.
Jan van Zanen was aanwezig bij en had een actieve rol tijdens de Overijsselse Bestuurdersdag op 7
april. Jantine Kriens was aanwezig bij het overleg van het bestuur op 19 oktober in Staphorst.
Speciale gast tijdens de bijeenkomst van het platform Sociaal Domein op 12 oktober was mevrouw
Rabarison, themadirecteur integratie en participatie van de VNG. Samen met Bert Roes ging zij met
de aanwezigen in gesprek over o.a. de transformatie, de budgetten sociaal domein en de regionale
samenwerking in Overijssel.
Heel waardevol ook is de aanwezigheid en actieve bijdrage van VNG medewerkers tijdens bestuurs- en
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 en een kleine impressie van deze
bijeenkomsten.
Bijeenkomst Lokale Informatievoorziening Nu en in 2030 op 16 februari 2017
Een behoorlijk aantal Overijsselse secretarissen gaf gehoor aan de oproep van burgemeester Peter
Snijders om naar deze bijeenkomst te komen. Samen met collega’s uit de Drenthe, Friesland,
Groningen, Gelderland en Flevoland informatie gedeeld over de digitale ontwikkelingen die in de
komende periode op gemeenten afkomen. Deze bijeenkomst voor gemeentesecretarissen is samen
met een aantal andere VNG afdelingen en de Verenging van Gemeentesecretarissen georganiseerd.
Secretarissen provinciale afdelingen bijeen op 24 maart in Gelderland
Op vrijdag 24 maart vond het voorjaarsoverleg van de VNG en de secretariaten van de provinciale
afdelingen plaats. De deelnemers werden welkom geheten door burgemeester Loes van Ruijven van
de gemeente Lingewaal, tevens vicevoorzitter van de VNG afdeling Gelderland. Op de agenda stond
o.a. een terugkoppeling van het overleg met de voorzitters en de VNG op 17 maart en de
vervolgafspraken.
Bestuurlijke sessie Informatiesamenleving op 7 juni
VNG Overijssel, VNG Gelderland en de landelijke VNG hebben samen een bestuurlijke sessie
Informatiesamenleving georganiseerd. Circa 25 wethouders en burgemeesters werden doordrongen
door de sprekers van de urgentie met een klein doorkijkje naar de toekomst. De bestuurlijke sessie in
Deventer was bedoeld om bijgepraat en aan het denken gezet te worden over de vele ontwikkelingen
op scheidvlak van overheid en informatiesamenleving in aanloop naar het VNG-congres:
overheidsontwikkelingen als de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT, de Generieke Digitale
Infrastructuur, de Digitale Agenda 2020 en Samen Organiseren.
Bijeenkomst Opgave van de Eeuw op 12 september
Tijdens de ALV op 7 juni is besloten een bijeenkomst te organiseren waarin ambtenaren van
geïnteresseerde Overijsselse gemeenten in één middag een voorstel ontwikkelen over inhoud en
werkwijze. De uitvraag aan onze leden leverde verrassend veel positieve reacties op. Op 12
september kwamen achttien ambtenaren van dertien Overijsselse gemeenten bijeen in het
gemeentehuis in Dalfsen. Doel was om met elkaar te verkennen wat een volgende stap is als het gaat
om de door Hans Peter Benschop (directeur van het Trendbureau Overijssel) beschreven ‘Opgaven
van de Eeuw’. Na de inleiding gingen drie groepjes met elkaar in gesprek over de verbindende,
empathische en digitale gemeente. De opbrengst van deze drie gesprekken is gebundeld, waarna in
klein comité doordacht is wat kan, moet en de volgende stap is die we samen zullen zetten.

TOT BESLUIT
In dit jaarverslag dat betrekking heeft op 2017, hebben we u een beknopt 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 2017 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, mei 2018
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Overijsselse deelnemers, namens VNG Overijssel, in het VNG bestuur, de VNG
commissies en de provinciale overlegorganen (d.d. 31 december 2017)

LANDELIJKE VNG EN COMMISSIES
Bestuur VNG
Mevr. M. de Jager-Stegeman, raadslid in Deventer

College voor Arbeidszaken
B. Koelewijn, burgemeester van Kampen
J.B. Zijlstra, griffier van Raalte

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

Commissie Financiën
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
D. ten Berge, raadslid Rijssen-Holten

Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit
Door vertrek van C. Agricola en F. van As op 31 december 2017 niet meer in vertegenwoordigd

Commissie Onderwijs, Cultuur en Sport
B. Donkers, raadslid in Borne

Commissie Dienstverlening en informatiebeleid
P. Snijders, burgemeester van Hardenberg
A. Gerritsen, burgemeester van Almelo
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Commissie Water
E. Anker, wethouder van Zwolle
A. Heidema, burgemeester van Deventer

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

Subcommissie Decentralisatie Jeugdzorg
E. Eerenberg, wethouder van Enschede

PROVINCIALE OVERLEGORGANEN
Innovatiefonds Oversticht
R. Welten, burgemeester van Borne

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. Welten, burgemeester van Borne

RIBO
B. Jaspers Faijer, wethouder van Staphorst
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