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1 VERENIGINGS- EN BESTUURSZAKEN 

 
 

1.1 Aantal leden 

Per 1 januari 2018 waren alle 48 gemeenten in Noord-Holland lid van de Vereniging 

van Noord-Hollandse gemeenten. 

 

 

1.2   Jaarvergadering op 14 september 2018 in Zaanstad 

Op vrijdag 14 september 2018 organiseerde de VNHG de Algemene 

Ledenvergadering op het Hembrugterrein, in Lab44 in Zaandam.  

 

Dit jaar stond de ALV in het thema van : Gebiedsontwikkeling en intergemeentelijke samenwerking 

Burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming, heette alle aanwezigen hartelijk welkom.  

Bouwen staat hoog op de agenda van gemeenten, provincie en rijk. De bouwopgave is een regionaal 
thema en niet of nauwelijks aan gemeentegrenzen gebonden. De ontwikkelingsmogelijkheden zijn 
dat echter wél. Wat zijn de ambities van gemeenten en hoe werken gemeenten samen in en aan hun 
gebiedsontwikkeling? Wat vraagt dit van de interbestuurlijke samenwerking tussen gemeenten, 
provincie en rijk? Wat zijn uw eigen wensen en ambities als gemeente?  Over deze vragen en 
onderwerpen gaf Commissaris Remkes de aftrap en presenteerden keynote speakers, Ad de Bont en 
Friso de Zeeuw de ontwikkelingen in Noord-Holland. 
De ontwikkeling van het Hembrugterrein en de Zaan-IJoevers in Zaandam zijn – ter plekke- 
voorbeelden van intergemeentelijke en interbestuurlijke samenwerking. En tévens van publiek-
private samenwerking.  Deze ontwikkelingen illustreren hoe ruimtelijk- en economisch complexe 
plannen met vereende krachten voortvarend in de steigers wordt gezet. De ALV wordt als 
netwerkbijeenkomst met een boottocht langs de Achtersluispolder afgesloten. 
 

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, de uitermate 

belangrijke koers die de VNG namens de gemeenten met het Rijk vaart in het InterBestuurlijk 

Programma en het aankomende traject van de Meerjarenvisie VNG 2024. 

 

Huishoudelijke vergadering 

Mededeling De voorzitter doet mededeling over de concept-begroting 2019. De meerjarentabel van 

de contributie is gecorrigeerd en de gerectificeerde begroting is aan alle leden verzonden. Een 

hardcopy ligt op de tafeltjes in de zaal. Het verslag van de ALV2017 is overeenkomstig vastgesteld. 

De voorzitter stelt de jaarstukken 2017 aan de orde. In het Jaarverslag zal op verzoek van mevr. Carli 

Bilars-Don, raadslid Wijdemeren, het aantal commissieleden in de VNG commissie Ruimte en 

wonen worden gecontroleerd. In de betreffende commissie zijn twee leden uit Noord-Holland 

afkomstig. De tekst zal ambtshalve worden gecorrigeerd.  De kascommissie bestond dit jaar uit 

Joyce Langenacker, Hans Romeyn en Gert-Jan Nijpels. Mevrouw Joyce Langenacker brengt namens 

de kascommissie verslag uit en geeft de vergadering een positief advies voor vaststelling van de 

jaarstukken 2017.  

Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 worden met algemene stemmen vastgesteld.  
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Begroting 2019 

De begroting 2019 wordt met algemene stemmen overeenkomstig vastgesteld inclusief de 

gecorrigeerde contributietabel. 

 

Benoemen nieuwe bestuursleden en herbenoemen bestuursleden VNHG 

Mevrouw Marian van der Weele, wethouder gemeente Ouder-Amstel, mevrouw Meryem Kilic-
Karaaslan, gemeentesecretaris gemeente Blaricum en de heer Lars Ruiter, raadslid gemeente 
Hollands Kroon zijn met algemene stemmen benoemd.  
Herbenoemd en met algemene stemmen zijn de heer Peter Tange, burgemeester gemeente 

Wormerland en de heer Ben Nijman, griffier Zaanstad. 

 

Afscheid bestuurslid en ambtelijk secretaris 

De voorzitter neemt namens de vergadering met bloemen en een cadeuabon afscheid van 

bestuurslid Annette Baerveldt. De vergadering bedankt Annette met applaus. De voorzitter bedankt 

ook de ambtelijk secretaris Cathérine Konijnenbelt, die vandaag niet aanwezig kon zijn en haar 

taken begin dit jaar heeft neergelegd.  

 

 

1.3 Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond in 2018 bestuur uit de volgende leden: 

Voorzitter  

Han ter Heegde, burgemeester Gooise Meren 

Vice-voorzitter 

Peter Tange, burgemeester van Wormerland 

Secretaris/penningmeester 

Ben Nijman, griffier van Zaanstad 

Bestuurslid, pfh burgemeesters 

Hetty Hafkamp, burgemeester van Bergen 

Bestuurslid (tot en met maart 2018), pfh wethouders 

Annette Baerveldt, wethouder van Velsen 

Bestuurslid (vanaf 14 september 2018), pfh wethouders 

Marian van der Weele, wethouder Ouder-Amstel 

Bestuurslid (vanaf 14 september 2018), pfh gemeentesecretarissen 

Meryem Kilic-Karaaslan, gemeentesecretaris gemeente Blaricum  

Bestuurslid (vanaf 14 september 2018), pfh raadsleden 

Lars Ruiter, raadslid gemeente Hollands Kroon 

 

1.4 Kascommissie 

Als leden van de kascommissie voor 2019 t.b.v. de Jaarrekening 2018 zijn tijdens de ALV van 14 

september benoemd: 

Mevrouw  Joyce Langenacker, burgemeester van Ouder-Amstel 

De heer Rob Berkhout, wethouder Wormerland 

De heer GertJan Nijpels, burgemeester van Opmeer 
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1.5 Bestuursvergadering en Bestuurlijk Overleg  

4 Bestuursvergaderingen 

Gedurende het verslagjaar is het bestuur vier keer bijeengekomen om te vergaderen, op 16 maart, 8 

juni, 14 september en 10 december. In de bestuursvergaderingen zijn diverse onderwerpen aan de 

orde geweest. Onder andere de voorbereidingen op de bijeenkomsten in 2018, de kandidatuur voor 

VNG-commissies en de overdracht van het secretariaat.  

 

6 Bestuurlijke overleggen 

2: Landelijke overleggen Voorzitters Afdelingen VNG Utrecht 

2: Landelijke overleggen Ambtelijk Secretarissen VNG Utrecht 

2: ALV en BALV van de VNG    Maastricht en Utrecht 

 

1.6 Secretariaat 

 

Met ingang van het eerste kwartaal 2018 is het secretariaat geleidelijk overgedragen aan een nieuwe adjunct-
secretaris. Gemeente GooiseMeren is de standplaats voor het ambtelijk secretariaat en voorziet in een 
flexibele werkplek en ICT-ondersteuning. De adjunct-secretaris werkte in 2018 op freelance basis in 
rechtstreekse opdracht voor het bestuur van de VNHG 
Vanaf 1 juli 2010 is het secretariaat van de VNHG eerder in de gemeente Haarlem ondergebracht geweest. Tot 
1 september 2012 bestond het secretariaat uit één adjunct-secretaris die voor 24 uur per week was aangesteld. 
Vanaf 1 september 2012 bestaat de ondersteuning uit twee medewerkers die elk 4 uur per week beleids- en 
secretariële ondersteuning bieden. Deze functionarissen zijn in loondienst bij de gemeente Haarlem, middels 
een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Haarlem en de VNHG worden hun salariskosten met 
ingang van 2017voor alleen de uren van de beleidsondersteuning (4 uur per week) doorberekend aan de 
VNHG. 

 

 

 

 

 

 

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 2018 

De hier gepresenteerde overzichten van samenstelling VNG bestuur en beleidscommissie gaan uit van de 

bemensing zoals die in de periode na de verkiezingen van maart 2018 zijn ingevuld en waarvan de 

benoemingen tijdens de (B)ALV vergadering definitief geworden zijn. Bij de commissies staan de leden vanuit 

Noord-Holland vermeld. 
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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 algemene 

vergadering voor en vertegenwoordigt de leden bij onderhandelingen met het Rijk en parlement.  

Dhr. Gerard Ram Wethouder Zaanstad 

Dhr. Udo Kock Wethouder Amsterdam 

 

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.  

Mevr. Judie Kloosterman  Wethouder Uitgeest 

 

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.  

Dhr. Jan Hamming Burgemeester Zaanstad 

Mevr. Leontien Kompier Burgemeester Langedijk 

 

Commissie Europa en Internationaal 

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

aangelegenheden.  

Dhr. Jos Wienen Burgemeester Haarlem 

Mevr. Luzette Kroon Burgemeester Waterland 

Dhr. Frans Mencke Secretaris Hoorn 

Mevr. Brigitte van den Berg Wethouder Beverwijk 

 

 
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.  

Dhr. Udo Kock Wethouder Amsterdam 

Dhr. Jasper Nieuwenhuizen Wethouder Langedijk 

Dhr. Harry Rotgans Wethouder Purmerend 

 
 
Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs ( voorheen: 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.  

Mevr. Natasja Groothuismink Wethouder Zaanstad 

Mevr. Mary van Gent Wethouder Hollands Kroon 

 
 

Commissie Ruimte en Wonen en Mobiliteit (voorheen: 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.  
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Dhr. Laurens Ivens Wethouder Amsterdam 

Mevr. Cis Apeldoorn Secretaris Zaanstad 

Dhr. Jelle Beemsterboer Wethouder Schagen  

 

Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie  

(voorheen: 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 2018 is er geen vertegenwoordiger uit Noord-Holland in deze commissie 

  

 
College van dienstverlening ( voorheen: 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 2018 is er geen vertegenwoordiger uit Noord-Holland in deze commissie 

  

 

 

Commissie Informatiesamenleving 
'Digitale overheid, digitale economie en digitale veiligheid' 
 

Mevr. Wilma Atsma Secretaris Bloemendaal 

Dhr. Bram Diepstraten Wethouder Velsen 

 

 

Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu ( voorheen:  Milieu, energie en mobiliteit)De commissie 

Milieu, energie en mobiliteit houdt zich bezig met de onderwerpen ‘vergunningen, toezicht en handhaving’, 

waaronder de Omgevingsdiensten.  

Mevr. Monique Stam-de Nijs Wethouder Heerhugowaard 

Mevr. Sanna Munnikendam Wethouder Zaanstad 

 

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 
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die gemeenteraden raken, als om de ervaringen bij taken die gemeenteraden reeds vervullen. 

 

Dhr. Ruurd Palstra Griffier Velsen 

Dhr. Paul Ruitenbeek Griffier Hilversum 

 

 

2.2  Overleg met de VNG 

 

In het verslagjaar vond twee keer overleg plaats tussen de voorzitters-, en twee keer overleg tussen de 

secretariaten van de provinciale afdelingen en het landelijk bureau van de VNG.  

Doel van deze bijeenkomsten is kennis uitwisselen onderling en met collega’s van de VNG. Ook informeert de 

VNG in deze overleggen de voorzitters respectievelijk de secretarissen over landelijke ontwikkelingen en over 

regionale bijeenkomsten die de VNG organiseert en/of waar de mogelijkheid voor samenwerking met de 

provinciale afdelingen zich daarbij voordoet. 

 

 

3 Activiteiten in 2018 
 

In 2018 zijn er 3 algemene bijeenkomsten voor leden georganiseerd en 2 bijeenkomsten voor 

burgemeesters. 

 

-12 januari 2018   

 Haarlem   Bijeenkomst Burgemeesters en Commissaris van de Koning 

 

-8 juni,  

Heerhugowaard Ledenbijeenkomsten 

   Overdag: 

Transferium  Werkbezoek met VNG-directie aan het Transferium in Heerhugowaard 

IBP   Presentatie van het Interbestuurlijk Programma door Jantine Kriens  

   Avondprogramma: 

Pitches   Presentaties voor en door Noord-Hollandse gemeentebestuurders. 

   De onderstaande presentaties zijn opgevoerd: 

 

3D bodemkaart in relatie tot de Energietransitie, IJmondgemeenten. 
Presentatie door wethouder Floor Bal, gemeenten Velsen 
Over nut en noodzaak van het inventariseren van ondergrondse structuren in 3D-bodemkaarten om 
mogelijkheden voor energietransport mede i.r.t. alle reeds aanwezige kabels en leidingen te kunnen 
benutten. 

 

Project Vreedzaam op school en in de wijk 

Presentatie door Anne Lelijveld, adviseur sociaal domein gemeente Uithoorn 
Over sociale competentie en burgerschaps-vorming op school en de faciliterende rol van de 
gemeente. 
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Project De Nieuwe Kern; dillema’s van een kleine gemeente met een  grote bouwopgave in de 

20KE zone van Schiphol 

Presentatie door wethouder mevrouw Marian van der Weele, gemeente Ouder-Amstel. 
Dilemma’s bij een grote gebiedsontwikkeling van 4.500 woningen en 250.000 m2 aan kantoren, 
bedrijvigheid en voorzieningen op gronden waar nu tuinders, sportverenigingen en evenementen 
hun plek hebben.   

 

Gemeentelijke regionale samenwerking in Economie: “De Kop Werkt!  
Presentatie door burgemeester Marjan van Kampen, gemeente Schagen. 
De gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen werken samen in en aan de kop van 
Noord-Holland. Ambities zijn gericht op Attractieve Noordzeekust, Offshore maintenance & 
energyport, Waddenbaai, Grootschalig energie- en productielandschap, Seed Valley en Biovalley en 
Algemene Regionale Opgaven 
 
 

Gemeentelijke samenwerking in Duurzaamheid en Energietransitie  Noord-Holland Noord 
Presentatie door wethouder Monique Stam, gemeente Heerhugowaard.  
NH-noord werkt samen in een actieplan Duurzaamheid aan circulaire economie, duurzame 
nieuwbouw. Deze duurzaamheidsontwikkeling is een nauwe samenwerking tussen overheid, 
kennisinstellingen, onderwijs en bedrijfsleven om innovatie-en-kennisontwikkeling. Deze kennis en 
ambitie wordt uitgewerkt in een Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Op verschillende terreinen 
werpt dit vruchten af, zo blijkt bijvoorbeeld uit de Nationale monitor Telos dat Heerhugowaard als 
beste op weg is om de energietransitie vorm te geven. 

 

Gemeentelijke samenwerking in Toerisme: Holland Boven Amsterdam 
Presentatie door wethouder Ben Tap, gemeente Hoorn 

Toeristen marketing, destinatie marketing wat Holland boven Amsterdam de wereld met vereende 

kracht te bieden heeft. 

 

 

-14 september 

 Zaanstad  Ledenbijeenkomst 

 -     10.00  Algemene ledenvergadering 

 -     11.00 Themabijeenkomst Interbestuurlijks Samenwerking &  Gebiedsontwikkeling 

 -     13.00 Excursie Zaanoevers  

 

-10 december,  

 Haarlemmermeer Ledenbijeenkomst 

    Meerjarenvisiebijeenkomst 

   avondprogramma 

Lezing   lezing door prof. Dr. Wim de Ridder, directeur Futures Studies 

‘Op zoek naar de grenzen van de internet gebaseerde gemeenschap’ 

 

Workshops met de Noord-Hollandse leden van de VNG-commissies, over thema’s van de toekomst: 

 

1.  Informatiesamenleving: Over bestuur, inwoners, big data en pricacy.  

 Onder leiding van Commissielid Wilma Atsma, gemeentesecretaris van gemeente   Bloemendaal,  

lid VNG-commissie Informatiesamenleving 
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2.  Bestuur en democratie:   

Over samenwerking en optimale schaal.  

Onder leiding van Commissielid Carel Brugman, gemeentesecretaris van gemeente 

Haarlemmermeer,  

lid VNG-commissie Bestuur en democratie*1 

 

3 De wijk als samenleving:  

Over de rollen van bestuur en inwoners.  

Onder leiding van  Natasja Groothuismink, wethouder van gemeente Zaanstad,  

lid van de VNG ommissie Zorg, Jeugd en Onderwijs 

 

4. Energietransitie: over grensoverstijgende vraagstukken.  

Met medewerking van Monique Stam-de Nijs, wethouder van gemeente Heerhugowaard,   

 lid VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu 

 

Met een resumé door Gerard Ram, wethouder van gemeente Zaanstad,  tevens lid VNG-bestuur  

 

-17 december 2018   

 Haarlem    Bijeenkomst Burgemeesters ter afscheid Commissaris van de Koning 

 

 

                                                 
1 Waargenomen door burgemeester Peter Tange, vice-voorzitter VNHG 

 


