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1 VERENIGINGS- EN BESTUURSZAKEN 
 

1.1 Aantal leden 

Per 1 januari 2017 waren er 48 gemeenten in Noord-Holland. 

 

 

 

 

 

1.2   Jaarvergadering op 29 september 2017 in Hilversum 

Op vrijdag 29 september 2017 vond in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum de Algemene 

Ledenvergadering plaats. De heer Broertjes, burgemeester van Hilversum, heette alle aanwezigen 

hartelijk welkom.  

 

Bespiegeling Commissaris van de Koning 

De heer Remkes hield een bespiegeling over de gekozen burgemeester. Hij is niet een principieel 

tegenstander maar wijst erop dat je dan het hele gemeentelijke bestel in zijn samenhang in 

ogenschouw moet nemen. 

 

VNG-zaken 

Mevrouw Kriens, algemeen directeur van de VNG, vertelt over de gesprekken tussen het Rijk en de 

koepelorganisaties (VNG, IPO en UvW) over onder andere de investeringsagenda en onderlinge 

samenwerking. 

 

Huishoudelijke vergadering 

De voorzitter stelde de jaarstukken aan de orde. Het jaarverslag, de jaarrekening 2016 en de 

begroting 2018 werden vastgesteld.  

 

Als leden van de kascommissie voor 2018 werden benoemd: 

De heer T.J. Romeyn, burgemeester van Heiloo 

Mevrouw Van der Weele, wethouder van Ouder-Amstel 

De heer G.J. Nijpels, burgemeester van Opmeer 

 

Thema vergadering: OV-knooppunten 

De heer Van Opstal, programmamanager OV-knooppunten van de provincie Noord-Holland, en 

mevrouw J. Luiten, directeur Noord-Holland bij de NS, hielden beiden een preesentatie over de 

ontwikkeling van OV-knooppunten in Noord-Holland. 

 

 

1.3 Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond in 2017 bestuur uit de volgende leden: 
 

Voorzitter  

Dhr. drs. H.M.W. ter Heegde, burgemeester Gooise Meren 

Postbus 6000 

1400 HA Bussum 

 

Vice-voorzitter 

Dhr. P.C. Tange, burgemeester van Wormerland 

Postbus 20 

1530 AA Wormer 
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Secretaris/penningmeester 

Dhr. B. Nijman, griffier van Zaanstad 

Postbus 2000 

1500 GA Zaanstad 

   

Bestuurslid 

Mw. Ir. A.V. Baerveldt, wethouder van Velsen 

Postbus 4651970 AL  IJmuiden 

 

 

Bestuurslid 

Mw. drs. H. Hafkamp, burgemeester van Bergen 

Postbus 175 

1860 AD Bergen 

 

1.4 Kascommissie 

De leden van de kascommissie voor de jaarrekening over 2017 zijn de heer Romeyn, burgemeester 

van Heiloo, mevrouw Van der Weele, wethouder van Ouder-Amstel, en de heer Nijpels, burgemeester 

van Opmeer. 

 

1.5 Bestuursvergaderingen 

Gedurende het verslagjaar is het bestuur vier keer bijeengekomen om te vergaderen.  

 

In de bestuursvergaderingen zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest. Onder andere: 

 Bijeenkomsten in 2017 

 Algemene ledenvergadering 2017 

 Afronden fusie met Vereniging van Noord-Hollandse burgemeesters 

 Kandidaten voor VNG-commissies 

 Overdracht secretariaat 

 

1.6 Secretariaat 

Het secretariaat van de VNHG is sinds 1 juli 2010 gevestigd in de gemeente Haarlem. Sinds                

1 september 2012 wordt het secretariaat beheerd door en medewerker van de gemeente. Naast 

huisvesting is tevens de ICT, de financiële administratie en archivering ondergebracht bij de gemeente 

Haarlem. Voor deze diensten kent de VNHG de gemeente Haarlem jaarlijks een vergoeding toe.  

 

 

2 RELATIE MET DE VNG 

 
2.1 Vertegenwoordigingen in commissies en bestuur 

Bij de benoeming van leden van bestuur en commissies van de VNG wordt de provinciale afdelingen 

altijd om een advies gevraagd. Het bestuur heeft die kandidaten aanbevolen die het daadwerkelijk 

kent en geschikt acht voor de beoogde commissie op grond van kennis, netwerk en statuur. 

2.1.1. Samenstelling VNG bestuur en  beleidscommissies in 2017 

Bestuur VNG 

Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en stelt de strategie van de Vereniging vast. 

Ook is zij toezichthouder waar het de bedrijfsvoering van de Vereniging betreft. Het bestuur bereidt de 
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algemene vergadering voor en vertegenwoordigt de leden bij onderhandelingen met het Rijk en 

parlement. In het VNG-bestuur waren drie leden vanuit Noord-Holland vertegenwoordigd. 

 

Dhr. A. Vliegenthart Wethouder Amsterdam 

Dhr. Drs. Th.L.N. Weterings Burgemeester Haarlemmermeer (tot november 2017) 

Mevr. L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Burgemeester Waterland 

 

 

College voor Arbeidszaken 

Het College voor Arbeidszaken (CvA) is het werkgeversverband van alle gemeenten in Nederland. De 

VNG heeft het CvA ingesteld om voor de leden afspraken te maken met andere overheden over het 

arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en om met de werknemersorganisaties afspraken te 

maken over de arbeidsvoorwaarden van gemeentelijk personeel. Er waren twee bestuurders uit de 

provincie lid van het CvA.  

 

Dhr. P. Litjens Wethouder Amsterdam 

Dhr. S. Bashara Wethouder Hoorn 

 

Commissie Bestuur en Veiligheid 

De commissie Bestuur en Veiligheid houdt zich bezig met een veelheid aan onderwerpen op het 

terrein van bestuur, veiligheid en informatiebeleid. In deze commissie was een (1) bestuurder vanuit 

Noord-Holland vertegenwoordigd.  

 

Dhr. Drs. Th.L.N. Weterings (voorzitter) Burgemeester Haarlemmermeer (tot november 2017) 

 

Commissie Europa en Internationaal 

De commissie Europa en Internationaal houdt zich bezig met diverse thema’s op het gebied van 

Europese aangelegenheden. Er waren drie bestuurders uit Noord-Holland lid van deze Commissie.  

 

Mw. L. Wagenaar (vvz) Burgemeester Waterland 

Dhr. F. Mencke Secretaris Hoorn 

Dhr. J. Wienen Burgemeester Haarlem 

Commissie Financiën 

De commissie Financiën houdt zich bezig met de verschillende aspecten van gemeentefinanciën en 

belastingen. Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld de discussie over de omvang van het gemeentelijk 

belastinggebied, de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de sanering van de specifieke 

uitkeringen. Vanuit Noord-Holland was er een bestuurder vertegenwoordigd in deze commissie.  

Dhr. RJ.M. Helm Wethouder Purmerend 

 
Commissie Onderwijs, Cultuur en Sport 
De commissie houdt zich bezig met diverse thema’s op het gebied van  Maatschappelijke 
ondersteuning / Lokale basisinfrastructuur (wijkteams), gezondheid, zorg en veiligheid, Bed Bad 
Brood/LVV, jeugd en onderwijs (0-27), cultuur en sport. Vanuit Noord-Holland waren de volgende 
bestuurders vertegenwoordigd in de commissie: 

 
Dhr. E. van der Burg Wethouder Amsterdam 

Dhr. J. Olthof Wethouder Zaanstad 

Mw. Koster-Dreese Wethouder Bergen NH 

Mw. Bakker-Klein Wethouder Huizen 

Mw. A. Baerveldt Wethouder Velsen 
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Commissie Ruimte en Wonen 

De commissie Ruimte en Wonen houdt zich bezig met de onderwerpen ruimtelijke ordening, water, 

wonen, bouwen, monumenten en archeologie, lokaal economisch beleid, aanbestedingsbeleid en 

grondbeleid. Vanuit de provincie Noord-Holland nemen er twee bestuurders deel aan deze commissie.  

Dhr. Drs.  D. Straat Wethouder Zaanstad 

Mw. Drs.  Langenacker Wethouder Haarlem (tot december 2017) 

Commissie Werk en Inkomen 

De commissie houdt zich bezig met diverse thema’s op het gebied van Werk en Inkomen. De 

belangrijkste onderwerpen zijn: Wet werk en bijstand (WWB: financiering, reïntegratie, 

bijstandsverlening, rol van de gemeenteraad), armoedebeleid en schuldhulpverlening, educatie, Suwi 

en Wet sociale werkvoorziening (WSW; modernisering en cao-WSW). In de commissie zit het 

volgende Noord-Hollandse lid:  

Dhr. A. Vliegenthart Wethouder Amsterdam 

 
Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid 
De commissie Dienstverlening en Informatiebeleid houdt zich bezig met de volgende thema’s: 
Trendwatching, Sturen met informatie, Lokaal bestuur en democratie, Digitale Dienstverlening, Fysiek 
Domein, Sociaal Domein, Financiën en economie, Collectiviseren gemeentelijke ICT, Generieke 
Digitale Infrastructuur en Privacy en informatieveiligheid. In de commissie zaten twee Noord-Hollandse 
leden: 

Mw. M. Steffens-van de Water Wethouder Haarlemmermeer 

Dhr. Ir. J.V. Van Ginkel Secretaris Zaanstad (tot mei 2017) 

Commissie Milieu, energie en mobiliteit 

De commissie Milieu, energie en mobiliteit houdt zich bezig met de onderwerpen ‘vergunningen, 

toezicht en handhaving’, waaronder de Omgevingsdiensten. In 2017 waren geen leden uit Noord-

Holland vertegenwoordigd. 

Commissie Raadsleden en griffiers 

Op veel thema’s waarop de VNG actief is namens de gemeenten speelt de gemeenteraad een 

belangrijke rol. De nieuwe commissie Raadsleden & Griffiers (R&G) moet de positie van de 

gemeenteraad steviger verankeren in de bestuurlijke organisatie van de VNG. Bij thema’s op het 

fysieke, sociale en financieel-economische terrein, die bij andere commissies zijn belegd, is het van 

belang dat de inbreng van raadsleden en griffiers wordt meegenomen. Het gaat daarbij zowel om de 

voorbereiding op nieuwe taken en verantwoordelijkheden die gemeenteraden raken, als om de 

ervaringen bij taken die gemeenteraden reeds vervullen. 

In de commissie zijn de Noord-Hollandse gemeenten vertegenwoordigd door drie leden:  

Dhr. J. Houtenbos Raadslid Bergen 

Dhr. M. Philips  Griffier Hollands Kroon 

Mw. T. van Wijnen Raadslid Amstelveen 

 

2.2  Overleg met de VNG 

In 2017 heeft het bestuur afscheid genomen van de vaste contactpersoon bij de VNG, vanwege haar 

pensionering. Niet alle provinciale afdelingen hebben een vaste contactpersoon. Het bestuur 

waardeerde het contact  met en de inbreng en aanwezigheid in de bestuursvergaderingen zeer en 

heeft de VNG heeft gevraagd opnieuw een vaste contactpersoon aan te wijzen.  
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In het verslagjaar vond twee keer overleg plaats tussen de secretariaten van de provinciale afdelingen 

en het bureau van de VNG. Doel van deze bijeenkomsten is kennis uitwisselen onderling en met 

collega’s van de VNG. Ook informeert de VNG de secretarissen over landelijke ontwikkelingen en over 

regionale bijeenkomsten die zij organiseert, vaak in samenwerking met de provinciale afdelingen. 

 

 

3 Activiteiten in 2017 
In juni was een kennisbijeenkomst gepland voor portefeuillehouders en topambtenaren over de 

digitale overheid. Deze bijeenkomst is niet doorgegaan vanwege te weinig belangstelling. 

 

Zowel de VNG als de provincie hebben de VNHG verzocht mee te werken aan een bijeenkomst over 

Klimaatadaptatie, om het Deltaprogramma uit te werken in concrete plannen. Uiteindelijk bleek het het 

meest voor de hand te liggen dat de waterschappen hierin het voortouw namen, aangezien ze daarin 

al vergevorderd waren. 

 
Op 29 september vond de algemene ledenvergadering plaats. Zie hiervoor onder 1.2. 


