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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Noord-Hollandse 

Gemeenten (VNHG), gehouden op 9 september 2016 in Molen De Adriaan in Haarlem. 

 

 

AANWEZIG  

Er zijn voldoende vertegenwoordigers aanwezig van de deelnemende gemeenten. 

 

Namens het dagelijks bestuur: de heer mr. B.B. Schneiders (scheidend voorzitter, burgemeester 

Haarlem), de heer H.M.W. ter Heegde (nieuwe voorzitter, burgemeester Heerhugowaard), de heer P.C. 

Tange (vice-voorzitter, burgemeester Wormerland), de heer mr. B. Nijman (secretaris/penningmeester, 

raadsgriffier Zaanstad),  mevrouw ir. A.V. Baerveldt, (wethouder Velsen), mevrouw drs. H. Hafkamp 

(burgemeester Bergen) en mevrouw mr. C. Konijnenbelt (ambtelijk secretaris VNHG).  

 

Voorts is aanwezig mevrouw J. Kriens, voorzitter Directieraad VNG. 

 

WELKOMSTWOORD 

 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Een bijzonder welkom aan mevrouw Kriens, 

voorzitter van de VNG directieraad en aan de heer Meijer, burgemeester van Zwolle. De voorzitter 

heet de aanwezigen ook welkom namens de gastgemeente Haarlem, waarvan hij weliswaar inmiddels 

geen burgemeester meer is maar toch deze keer nog namens het college gastheer mag zijn. De heer 

Schneiders vertelt dat de Molen de Adriaan al van de achttiende eeuw dateert. In de eerste helft van de 

twintigste eeuw is hij helemaal afgebrand. Pas rond de eeuwwisseling is hij herbouwd met 

overheidsgeld en met geld dat verzameld is door middel van crowdfunding. 

 

HUISHOUDELIJKE VERGADERING 

 

1. Opening 

De voorzitter opent het huishoudelijke deel van de vergadering.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
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2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op vrijdag 18 september 2015 in 

Velsen 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Jaarverslag van de Vereniging over 2015 

Het jaarverslag van de VNHG over 2015 wordt met algemene instemming vastgesteld.  

 

4. Verslag van de kascommissie, goedkeuring van de exploitatierekening 2015 en de balans 

per 31 december 2015 van de Vereniging en vaststelling van de jaarbegroting 2017 

De kascommissie laat weten dat de stukken in orde zijn en adviseert de vergadering om het bestuur 

décharge te verlenen. De voorzitter concludeert, onder dankzegging voor het werk dat de 

kascommissie heeft gedaan, dat de exploitatierekening 2015 wordt goedgekeurd en dat de jaarrekening 

wordt vastgesteld. Ook de begroting 2017 wordt met algemene instemming vastgesteld. 

 

5. Benoeming leden van de kascommissie voor het jaar 2017 

De leden van de kascommissie worden voor het komend jaar herbenoemd: 

De heer T.J. Romeyn, burgemeester van Heiloo 

Mevrouw M. Blankers-Kasbergen, burgemeester van Ouder-Amstel 

De heer L. Dickhoff, wethouder te Heerhugowaard. 

 

6. Benoeming nieuwe voorzitter 

De huidige voorzitter, Bernt Schneiders, heeft afscheid genomen als burgemeester van Haarlem. 

Hoewel hij nog een aantal maanden als burgemeester van Bloemendaal werkzaam blijft in het 

openbaar bestuur, treedt hij af als voorzitter van de VNHG. Hij dankt de leden voor het gestelde 

vertrouwen. Peter Tange, vice-voorzitter, dankt de heer Schneiders voor zijn inzet. Hij memoreert 

veranderingen binnen de vereniging in de jaren dat hij voorzitter was, van belangenvertegenwoordiger 

van de gemeenten naar netwerkorganisatie. Ook het punt een jaar eerder waarop expliciet aan de orde 

kwam of de vereniging nog bestaansrecht had, die door zowel het bestuur als de leden en ook door 

VNG en provincie met een duidelijk “ja” werd beantwoord.  

 

Het bestuur heeft de heer Han ter Heegde, burgemeester van Heerhugowaard, voorgedragen als 

nieuwe voorzitter. De leden stemmen met algemene stemmen voor deze benoeming. De heer 

Schneiders feliciteert de heer Ter Heegde met zijn benoeming en draagt direct het voorzitterschap 

over. De heer Ter Heegde dankt de leden voor de benoeming. Hij stelt zich kort voor en roept de leden 

op het hem te melden als er een thema is waarover een VNHG-bijeenkomst zou kunnen worden 

gehouden.  
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7. Rondvraag en sluiting  

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering.  

 

VNG-ZAKEN 

Na de sluiting is het woord aan mevrouw Kriens, algemeen directeur van de VNG.  Zij spreekt over 

drie onderwerpen: het voorstel voor een Wet Open Overheid (WOO), de komende BALV in november 

en wat de gemeenten het volgende kabinet willen meegeven. Over WOO is een misverstand ontstaan. 

De VNG heeft zich op het standpunt gesteld dat dit wetsvoorstel niet op deze manier moet worden 

aangenomen. Dat is echter niet ingegeven door bezwaren tegen het doel van de wet. De VNG 

onderschrijft het belang van openbaarheid. De bezwaren zijn alleen gericht op de uitvoerbaarheid en 

kosten. Op dit moment wordt een impactanalyse gemaakt.  

Mevrouw Kriens noemt twee onderwerpen die op de BALV aan de orde komen: uitwerking van 

collectivisering, meer standaardisering in digitalisering en informatievoorziening. Deze onderwerpen 

worden nu uitgewerkt in samenwerking met gemeentesecretarissen. Tot slot noemt mevrouw Kriens 

een aantal thema’s die de VNG onder de aandacht wil brengen bij de onderhandelingen voor een 

nieuw kabinet. Ten eerste Integratie en participatie. De aandacht moet verschuiven naar de problemen 

die ten grondslag liggen aan de groeiende tweedeling. Ten tweede Gezonde en veilige leefomgeving. 

Dit gaat onder andere over klimaatadaptatie Er zijn massieve investeringen nodig. Ook de veiligheid 

van de leefomgeving is een punt waar gemeenten veel mee te maken hebben, bijvoorbeeld als het gaat 

om verwarde personen. Een derde thema is Economische versterking. We komen uit het dal door de 

kracht van de regio’s. Samen met ondernemers en kennisinstituten willen de gemeenten banen maken. 

Tot slot het thema Lokale democratie. Die heeft versterking nodig en er moet ruimte zijn voor 

verschillen.  

 

Presentatie door HENK JAN MEIJER, burgemeester van Zwolle, over het rapport MAAK 

VERSCHIL 

De heer Meijer stelt zich voor en vertelt wat over de samenwerking tussen Zwolle en de omliggende 

gemeenten. Het rapport ‘Maak verschil’ is geschreven door een werkgroep bestaande uit Mirko 

Noordergraaf (bestuurskundige), bestuurders, SG’s en DG’s. De opdracht had eigenlijk alleen 

betrekking op economische groei maar men heeft gepoogd de scope wat te verbreden naar 

bijvoorbeeld ook duurzaamheid. Er zijn gesprekken gevoerd in diverse regio’s met verschillende 

organisaties en de werkgroep heeft ook in Duitsland gekeken naar ervaringen daar met regionale 

samenwerking. Op dit moment lopen er proeftuinen waarin wordt geëxperimenteerd met verschillende 

werkvormen, onder andere in Zwolle, de MRA, Friesland (als krimpregio) en Eindhoven (triple helix). 

Rode draad is niet te werken vanuit de bestuurlijke grenzen maar vanuit het niveau waarop een 

probleem zich voordoet en te beseffen dat de regio het zogenaamde daily urban system is. En je moet 



 

VNHG Algemene Ledenvergadering 9 september 2016 

                                                                                                 4 
 

het samen met partners willen oplossen, waarbij je ook buiten de overheid moet kijken. Dennis Straat, 

wethouder Zaanstad, vertelt dat in de MRA partijen elkaar nu inderdaad opzoeken. In de Economic 

Board zijn thema’s benoemd als de digitale revolutie en duurzaamheid. De heer Meijer vertelt dat 

soms wel doorzettingsmacht nodig is. En wat ook een punt van aandacht is, is de democratische 

legitimatie. De gemeenteraden moeten zich bezinnen op hun rol. Misschien ligt die meer aan de 

achterkant dan  aan de voorkant van het proces want dat speelt zich deels af achter de schermen. Pas 

als het resultaat oplevert, treed je naar buiten. Je moet het ook aandurven niet alleen aan je eigen 

gemeente loyaal te zijn. Over de positie van de raad blijken de aanwezigen verdeeld. De ROB 

adviseert de raad juist wel aan de voorkant van het proces te betrekken. De voorzitter noemt nog de 

regioraad van de Drechtsteden als werkwijze. In de MRA zoeken ook de raden elkaar op. Daarbij  

wordt wel opgemerkt dat in de MRA alle aandacht naar Amsterdam gaat, waardoor de randgemeenten 

soms elkaars concurrent zijn om de overblijvende werkgelegenheid te trekken. 

 

Presentatie door COR MOLENAAR over ONTWIKKELING WINKELGEBIEDEN 

De heer Molenaar, hoogleraar eMarketing, vertelt dat hij als adviseur betrokken is geweest bij de 

ontwikkeling van winkelgebieden in heel verschillende gemeenten. Zijn ervaring is dat de 

problematiek in Noord-Holland zeer uiteen loopt. Mensen blijven hun dagelijkse boodschappen in de 

buurt doen. Het is vooral in de winkelcentra dat de doorbraak van internet wordt gevoeld. Op zaterdag 

hebben mensen het druk, ze hebben pas tijd om te winkelen vanaf een uur of twee, drie. En om vijf uur 

sluiten de winkels alweer. Ondernemers zouden met hun openingstijden meer tegen de openingstijden 

van de horeca moeten aankruipen. Veel winkelcentra bevinden zich in het historische centrum. 

Toeristen vinden dat aantrekkelijk. Bedien hen dan, in samenwerking met andere partijen. Gemeenten 

kunnen dat dan faciliteren door bijvoorbeeld gratis te laten parkeren. Gemeenten hebben er namelijk 

ook belang bij het gebied aantrekkelijk te houden en bewoners vast te houden. Ze moeten dan wel – op 

basis van feitelijke cijfers! – samen met ondernemers bedenken wat goed is. Ga het niet bedenken vóór 

die ondernemers maar samen met hen. Ondervraag ook de consumenten. In Veghel bleek bijvoorbeeld 

dat consumenten het winkelcentrum sfeerloos vonden. Het geld dat de gemeente had gereserveerd 

voor groen en bestrating is gebruikt voor sfeerverlichting in het hele centrum, in samenwerking met 

Philips. Dit leidde tot een toename van bezoekers met 20%. Nog een ervaring: bied geen gratis wifi 

aan. Mensen die de winkels bezoeken kunnen dan gemakkelijk even opzoeken waar het goedkoper is 

en bestellen alsnog via internet. Winkelen online is gemakkelijk, daar kun je niet tegenop. In een 

winkelgebied moet het vooral gezellig zijn. Klein en aantrekkelijk, waardoor mensen impulsaankopen 

doen. Het gaat niet zozeer om de prijs maar om vertrouwen en service. Maak samen een platform zoals 

bijvoorbeeld Airbnb of Deliveroo, om mensen naar het centrum te trekken, in een samenwerking 

tussen winkels, gemeente, horeca en vastgoed. De Helderse afgevaardigde vertelt dat het nu beter gaat, 

doordat het winkelhart compacter is geworden. Waar nodig zijn bestemmingen van panden aangepast, 

om alle winkels te concentreren. De gemeente Den Helder zou graag samen met de andere Noord-
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Hollandse gemeenten actie willen ondernemen om een fonds op te richten ten behoeve van gemeenten 

met een probleem in winkelgebieden. De heer Molenaar vertelt dat in de Veghel de provincie ook 

heeft geholpen. Hij adviseert samen op te trekken in de kop van Noord-Holland. Maak als regio een 

gezamenlijke structuurvisie en detailhandelsvisie en continuë monitoring door middel van data. 

Andere leden zijn enthousiast over het idee van den Helder.  

 

Tot slot bedankt de voorzitter alle sprekers en dankt de gemeente Haarlem voor de gastvrijheid. 

 


