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1 VERENIGINGS- EN BESTUURSZAKEN 

 
 

1.1 Aantal leden 

Per 1 januari 2019 waren alle 47 gemeenten in Noord-Holland lid van de 

Vereniging van Noord-Hollandse gemeenten. 

 

 

1.2   Bijeenkomsten VNHG 

 

In 2018 zijn er 3 algemene bijeenkomsten voor leden georganiseerd en 1 bijeenkomst voor 

burgemeesters. 

 

18 januari 2019   

 Haarlem   Ontmoeting Burgemeesters en Commissaris van de Koning 

 

8 mei 2019  

Amsterdam, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

Digitaal stelsel Omgevingswet 

Een vijftigtal burgemeesters, wethouders, dijkgraven, dagelijks bestuurders en ambtelijk top van 

gemeenten en waterschappen nam deel aan deze bijeenkomst over het digitaal stelsel van de 

Omgevingswet. 

Na de opening en introductie door Gerhard van den Top, dijkgraaf AGV en dagvoorzitter en Han ten 

Heegde, voorzitter VNHG, waren er inleidingen, gevolgd door een levendig gesprek.  

 

- Sarah Ros – Stedenbouwkundige, procesinnovator, VNG-adviseur 

 Thema’s: geest van de nieuwe wet, het waarom, de burger centraal, gelijke toegang tot 
informatie tussen aanvrager en vergunningverlener, voorbeelden die goede 
informatiehuishouding van gemeenten en waterschappen vragen, waarom een DSO 

 Naar een DSO: governance, beheer (Kadaster), kosten, cultuur, samenwerking en programma 
aansturing van de implementatie 

- André van Nijkerken, ICT-specialist, VNG-adviseur 
- Izakjan Dekker – DSO Business Liaison, UvW 

Wat moet u als bestuurder doen om de DSO uiterlijk 2020 goed geïmplementeerd te hebben? 

                              Planning en aanpak richting 1 januari 2021 

                              Beschikbaarheid data, koppelingen,   

                              Privacy, cybersecurity 
 
Na een aantal deelsessies sloor dagvoorzitter Gerhard van den Top af met een reflectie op de 
concrete bedrijfsvoering en de praktische bestuurdersopgave 
         Hoe pak je de komende periode de bestuurlijke verantwoordelijkheid op?  
         Wat doen we zelf? Wat doen we samen? 
 



 

  
Pagina 4 

 
  

  

11 oktober 2019  

Medemblik, Algemene ledenvergadering 

 

Op vrijdag 11 oktober 2019 organiseerde de VNHG de Algemene Ledenvergadering in het 

gemeentehuis van Medemblik in Wognum.  

Dit jaar stond de ALV in het thema van : gemeentelijke rol t.o.v. economische ontwikkeling & 

grootschalige bedrijvigheid. 

Burgemeester van Medemblik, Frank Streng, heette alle aanwezigen hartelijk welkom.  Hij 

benadrukte de noodzaak van samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en 

provincie, bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. 

Voorzitter Han ter Heegde staat stil bij de rol van de VNHG als netwerkorganisatie; plaats voor 

ontmoeting van Noordhollandse bestuurders, uitwisseling van informatie en opinievorming t.a.v. 

vraagstukken die in VNG-verband spelen, dan wel thema’s die Noordhollandse gemeenten 

bezighouden.  In voorjaar van 2019 was er een met het waterschap AGV georganiseerde bijeenkomst 

over het digitaal stelsel Omgevingswet. Het goed geregeld hebben van de bedrijfsvoering is 

essentieel voor de succesvolle implementatie van deze wet. Ter Heegde memoreert kort dat dit de 

laatste ALV is voor VNG-algemeen directeur Jantine Kriens en de eerste voor de Commissaris van de 

Koning Arthur van Dijk.  

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk houdt de aanwezigen voor dat gemeenten gehouden zijn 

hoge kwaliteit te leveren. Dat maakt het noodzakelijk om een bestuurlijke schaal te kiezen die de 

maatschappelijke opgaven aankan. Dat is niet verblijvend en samenwerking is dat evenmin. 

Op het punt van samenwerking met de provincie wil Van Dijk een nabij, toegankelijk 

provinciebestuur zijn. Vanuit Velsen wordt aandacht gevraagd voor mobiliteit en  infrastructuur aan 

de westkant van de MRA. 

 

VNG-zaken 

Mevrouw Kriens geeft aan welke onderwerpen in haar ogen nu belangrijk zijn. 

Allereerst is er de herinrichting van het Gemeentefonds en het gesprek over het gemeentelijk 

belastinggebied, dat weer op de agenda moet. Mevrouw Kriens vraagt aandacht van de aanwezige 

bestuurders voor hun eigen landelijke partijprogramma’s die vanaf nu worden opgesteld.  

Zij geeft aan dat het van belang is dat wethouders financiën en sociaal domein samen optrekken t.a.v 

de kosten op dit terrein. Een bevinding van de visitatiecommissie o.l.v. Marjanne Sint is dat er weinig 

aandacht is voor data gestuurd werken. Mevrouw Kriens doet oproep om eerlijk naar elkaar te zijn in 

de gesprekken over de beheersbaarheid van de kosten. 

 

Huishoudelijke vergadering 

1  Opening    

     

2  Mededelingen  

     

3  Verslag ALV d.d. 14-09-2018   Met algemene stemmen overeenkomstig vastgesteld. 

     

4  Jaarverslag van de VNHG over 
2018 

Met algemene stemmen overeenkomstig vastgesteld. 
tekstredactie op de toelichtende tekst  van hoofdstuk 
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2.1.1. ( VNG-commissieleden). 

     

5 a Verslag van de kascommissie  De Kascommissie bestaat uit Mevr. Joyce Langenacker, 
Rob Berkhout en Gert-Jan Nijpels. Rob Berkhout voert 
het woord namens de kascommissie. De stukken zijn in 
orde bevonden en de commissie adviseert positief bij 
de vaststelling. 

 b Vaststellen  jaarrekening 2018 Met algemene stemmen overeenkomstig vastgesteld. 

 c Vaststellen van de begroting 
2020 en contributievoorstel 

Met algemene stemmen overeenkomstig vastgesteld 
incl gecorrigeerde optelling. 

 d Benoemen leden kascommis-
sie 2020 over boekjaar 2019 

Mevr. Joyce Langenacker, Rob Berkhout en Jan Hazen 
worden met algemene stemmen benoemd. 

     

6  Benoemen bestuurslid en 
afscheid ambtelijk secretaris 

Ruurd Palstra (griffier Velsen) wordt bij acclamatie 
benoemd als bestuurslid VNHG in de functies van 
secretaris en penningmeester.  
Afscheid van Ben Nijman als bestuurslid en Jaap Baars 
als adjunct secretaris. Ben blijft betrokken bij het 
bestuur als nieuwe adjunct secretaris. 

     

8  Rondvraag  Er zijn geen rondvragen 

     

9  De voorzitter sluit de huishoudelijke vergadering en nodigt allen uit om op  15 november 
a.s. deel te nemen aan de bijeenkomst over het klimaatakkoord in Velsen. 

 

Ronde tafelgesprek gemeentelijke rol t.o.v. economische ontwikkeling & grootschalige bedrijvigheid. 

 
Lars Ruiter en Ben Nijman (bestuursleden VNHG) gingen in gesprek met Jeroen Verwoort (wethouder 
Velsen), Thijs Pennink (ontwikkelingsbedrijf NHN), Rian van Dam (burgemeester Hollands Kroon). 
Na een gesprek over de impact van de naderende Brexit, gesprek over functie, rol t.o.v. economische 
ontwikkeling & grootschalige bedrijvigheid. 
Kansen en bedreigingen grootschalige bedrijvigheid voor de omgeving: werkgelegenheid, 
controleverlies, omgevingskwaliteit. 
- Hoe trek je bedrijvigheid aan en welke kansen zien deze bedrijven in een specifieke 

omgeving? 
- Grootschalige bedrijvigheid en ‘verdozing’ van het landschap; 
- Hoe blijft grootschalige bedrijvigheid binnen de perken en wat zijn deze ‘perken’? 
- Grootschalige bedrijvigheid en energietransitie; 
- slagvaardigheid lokaal en regionaal bestuur. 
 
 

Pitches leden VNG-commissies 

VNHG-bestuursleden Meryem Kilic en Marianne van de Weele bevroegen Noord-Hollandse leden van 
de landelijke VNG-commissies bij een korte pitch en het gesprek met de aanwezigen over actuele 
landelijke VNG-commissiethema’s.  

- Monique Stam Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu en Jelle 
Beemsterboer(Commissie Ruimte en Wonen en Mobiliteit)  

- Jasper Nieuwenhuizen (commissie Financiën) 
 
Afsluiting ALV 
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Voorzitter Han ter Heegde dankte ieder voor de actieve inbreng, de gemeente Medemblik en haar 
medewerkers voor de gastvrijheid  en nodigt een ieder uit om deel te nemen aan de excursie naar 
Agriport en de Energie Combinatie Wieringermeer. 
 
15 november, 
Velsen 
Klimaatakkoord 
 

Het bestuur van de VNG legde in de Buitengewone ALV van 29 november het Klimaatakkoord en de 
aanvullende afspraken als samenhangend pakket voor ter besluitvorming. Ter voorbereiding op deze 
buitengewone ALV organiseerde de VNHG deze opiniërende bijeenkomst, waaraan een vijftigtal 
bestuurders deelnamen. 

Er waren inleidingen van 
Jelle Beemsterboer, wethouder Schagen, lid VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit 
Sebastian Dinjens, wethouder Velsen 
Wies Thesingh, Programmamanager Regionale Energie Strategie NHN 
Jan Schreuder, programmamanager Zaanstad 
 
Onder leiding van Ruurd Palstra, griffier Velsen, bestuur VNHG, vond een plenair gesprek plaats, 
waarna Han ter Heegde de bijeenkomst met een samenvatting afsloot. 
Nieuwe wetgeving moet ruimte bieden aan gemeenten om eigen energiesystemen op te tuigen, 
waarbij ze ook profiteren van de baten. Voor enkele gemeentebestuurders telt dit minsten zo zwaar 
als voldoende financiële tegemoetkomingen door het rijk. Al blijft dat laatst het pijnpunt voor een 
meerderheid van de gemeenten. De tekorten in de gemeentelijke budgetten voor de Jeugdzorg zijn 
dagelijks voelbaar. Ter Heegde vat samen: “Met de ongeveer 145 miljoen voor 2020 en 2021 kunnen 
we uit de voeten. Over de gelden die we daarna van het rijk krijgen, onderhandelen we verder. Voor 
de VNG moet dan het uitgangspunt zijn; ten eerst moeten de kosten die de gemeenten maken voor 
de uitwerking, vergoed worden door het rijk. Ten tweede moet er dan een heldere berekening liggen 
die inzichtelijk maakt wat de lasten voor de burger worden”. 
 
 

1.3 Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond in 2019 bestuur uit de volgende leden: 

Han ter Heegde, burgemeester Gooise Meren, voorzitter 

Peter Tange, burgemeester van Wormerland, vicevoorzitter 

Ben Nijman, griffier van Zaanstad, tot 1 augustus 2019, secretaris/penningmeester 

Ruurd Palstra, griffier van Velsen, vanaf 11 oktober 2019, secretaris/penningmeester 

Hetty Hafkamp, burgemeester van Bergen 

Marian van der Weele, wethouder Ouder-Amstel 

Meryem Kilic-Karaaslan, gemeentesecretaris gemeente Blaricum  

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 2018 benoemd: 
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Mevrouw  Joyce Langenacker, burgemeester van Ouder-Amstel 

De heer Rob Berkhout, wethouder Wormerland 

De heer GertJan Nijpels, burgemeester van Opmeer. 

Tijdens de ALV 2019 is Jan Hazen (wethouder Uithoorn) in de plaats van Gert-Jan Nijpels benoemd. 

 

 

1.5 Bestuursvergadering en Bestuurlijk Overleg  

4 Bestuursvergaderingen 

Gedurende het verslagjaar is het bestuur 3  keer bijeengekomen om te vergaderen, op 13 februari, 8 

mei en 18 september. In de bestuursvergaderingen zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest. 

Onder andere de voorbereidingen op de bijeenkomsten in 2018 en 2019, 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 Den Haag 

2: ALV en BALV van de VNG    Barneveld en Utrecht 

 

1.6 Secretariaat 

 
Het secretariaat van de VNHG pleegt (tegen vergoeding van de kosten) verzorgd te worden door de 
gemeente van de voorzitter. De gemeente Gooise Meren heeft het secretariaat niet vanuit de eigen 
organisatie ingevuld;, maar daarvoor een externe aangetrokken. Tot medio 2018 was dit de heer 
Baars, vanaf dan vervult de heer Nijman het secretariaat. Gemeente Gooise Meren (tevens de 
statutaire standplaats van de VNHG) voorziet in een flexibele werkplek en ICT-ondersteuning.  De 
adjunct-secretaris werkt op freelance basis (in 2018 gemiddeld 6 uur per week, per 2019 8 uur)  in 
rechtstreekse opdracht voor het bestuur van de VNHG. 
 
1.6 Communicatie 
 
Bestuur en ambtelijk secretaris onderhouden een website, een periodieke nieuwsbrief en een 
twitteraccount voor de communicatie met en tussen de leden.  

  
 

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 2019 

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

Tot medio 2019 waren dit 

Dhr. Gerard Ram Wethouder Zaanstad 

Dhr. Udo Kock Wethouder Amsterdam 

 

Vanaf november 2020 werd hun plaats ingenomen door  

 

Mevr Songül Mutluer Wethouder Zaanstad 

Dhr Victor Everhardt 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. Er waren twee bestuurders uit 

de provincie lid van het CvA.  

Mevr Touria Meliani Wethouder Amsterdam 

Dhr Frank Berkhout Wethouder Amstelveen 

 

Adviserende leden uit Noord-Holland 

Dhr Luuk Heijlman Gemeentesecretaris Ouder-Amstel 

Dhr Wim van Twuijver Gemeentesecretaris Alkmaar 

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 vier bestuurders vanuit 

Noord-Holland vertegenwoordigd.  

Dhr. Jan Hamming Burgemeester Zaanstad 

Mevr. Leontien Kompier Burgemeester Langedijk 

Dhr Jos Wienen Burgemeester Haarlem 

Dhr Carel Brugman Gemeentesecretaris Haarlemmermeer 

 

Commissie Europa en Internationaal 

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

Europese aangelegenheden. In 2019 waren 4 bestuurders uit Noord-Holland lid van deze Commissie.  

Dhr. Jos Wienen Burgemeester Haarlem 

Mevr. Luzette Kroon Burgemeester Waterland 

Dhr. Frans Mencke Secretaris Hoorn 

Mevr. Brigitte van den Berg Wethouder Beverwijk 
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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 3 vertegenwoordigers in deze commissie.  

Dhr. Udo Kock, vanaf november 

Victor Everhardt Wethouders 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. Vanuit Noord-Holland waren de volgende 
bestuurders vertegenwoordigd in de commissie: 

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

commissie.  

 
 

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 de commissie zit het 

volgende Noord-Hollandse lid: 

Dhr Rutger Groot Wassink Wethouder Amsterdam 

 
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 de commissie zit één Noord-Hollandse 
lid: 
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Dhr Peter Teesink Gemeentesecretaris Amsterdam 

 

 

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. In 2018 waren er twee Noord-Holland 

vertegenwoordigers 

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 die gemeenteraden raken, als om de 

ervaringen bij taken die gemeenteraden reeds vervullen. 

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

Dhr. Ruurd Palstra Griffier Velsen 

Dhr. Paul Ruitenbeek Griffier Hilversum 
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Adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers 

De leden worden benoemd op voordracht van de bestuurdersverenigingen van de politieke partijen.  

Dhr. Robert te Beest  raadslid Velsen 

Dhr. Arno Scheepers  wethouder Hilversum 

Dhr. Pieter Broertjes  burgemeester Hilversum 

Dhr. Maarten Hoelscher  wethouder Huizen 

Mw. Annelies Kloosterboer  Raadslid Langedijk 

Dhr. Ap Reinders wethouder Haarlemmermeer 

Dhr. Pieter Kos   wethouder Den Helder 

 

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. 


