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Beste collega bestuurders van de G32, 

 

Op 1 juni wordt de tweede  G32 netwerkdag van dit jaar gehouden.   Ditmaal zijn wij te gast 

bij de gemeente Haarlem.  De besprekingen vinden plaats in het stadhuis aan de Grote Markt 

in Haarlem.  Op deze netwerkdag zal  uiteraard worden ingegaan op de wijze waarop  de 

belangen van de steden een goede plek kunnen krijgen in het nieuwe regeerakkoord. Maar 

er wordt ook al vooruitgeblikt op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 met een 

presentatie van de trendstudie  die recent door Platform31 is opgesteld.   

 

Het programma  van de netwerkdag is bijgevoegd.  Ik wil graag  uw aandacht vragen voor 

een aantal  specifieke onderwerpen:  

 

 Themagroep Duurzaamheid (10.00-12.15) 

Het tweede gedeelte  van deze bijeenkomst (11.15-12.15) is een gezamenlijke sessie met 

de themagroep wonen.  In dit deel zal ondermeer de tussenstand van een onderzoek 

naar de mogelijkheid van energietransitie voor particuliere woningen worden toegelicht 

door Co Verdaas van bureau Overmorgen.   

 

 Themagroep Omgevingswet (10.00-11.00) 

In de themagroep zullen de voorlopige uitkomsten van de routetool besproken worden 

en wordt het position paper DSO gepresenteerd. Verder aandacht voor de juridische 

consequenties en implementatie van de Wet Private Kwaliteitsborging. 

 

 Themagroep Sterke Keten (10.00-11.00)  

Vervolg op de wethoudersbijeenkomst rond ‘kansen voor kwetsbare jongeren’  en 

aandacht voor het Perspectiefpact. Verder aandacht voortgang van één regeling voor de 

onderkant van de arbeidsmarkt’.  

 

 Gecombineerde bijeenkomst themagroepen Armoede & schuldhulpverlening en Jeugd 

(11.15-12.15) 

We praten met SER-voorzitter Mariëtte Hamer over het SER-advies Opgroeien zonder 

armoede . Verder presenteert Nadja Jungman (lector Hogeschool Utrecht) de factsheet 

3.0 van de themagroep ‘Armoede schuldhulpverlening’, met daarin de belangrijkste 

kerncijfers en een overzicht van recente ontwikkelingen én dilemma’s  voor gemeenten. 
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 Themagroep Vitale Binnensteden (11.15-12.15) 

In de themagroep Vitale Binnensteden een discussie over de planning van perifere en 

grootschalige detailhandel.   

 

 Themagroep Ondernemerschap (11.15-12.15) 

Gastspreker Marian Sanders van het Ministerie van EZ, directie Ondernemerschap, en 

een verslag van de voortgang van het G32 project MKB-innovatie .  

 

 Afscheid DB lid Herman Kaiser (12.30-12.45) 

In de lunchpauze zal aandacht worden besteed aan het terugtreden van Herman Kaiser 

als lid van het dagelijks bestuur.  Vervolgens zal door Herman Kaiser de nieuwe website 

van de G32 in gebruik worden gesteld.   

 

 Toelichting trendstudie (13.00-14.00) 

In opdracht van G32 heeft Platform 31 de trendstudie ‘Vergaand veranderen, slim 

verschillen, duurzaam verbinden; Stedelijke trends en opgaven 2018 e.v.’ opgesteld.  

Koos van Dijken van Platform31 zal een toelichting geven op de trendstudie.  

 

 Gecombineerde themagroep Sluitend aanbod van wonen-welzijn-zorg, Wonen en 

WMO (13.00 - 14.00) 

De laatste jaren zouden minder woningaanpassingen/ voorzieningen in huis worden 

toegekend als maatwerkvoorziening op grond van de Wmo. Hoe zit dat in de G32-

steden? In deze gecombineerde sessie bespreken we de resultaten van een uitvraag in 

het netwerk hierover. In het tweede gedeelte van deze sessie verzorgt Platform31 een 

presentatie over mantelzorg en wonen. 

 

 Themagroep Financiën (13.00-14.00 uur) 

Op de agenda staat het onderwerp Herziening Financiële Verhoudingen. Vanuit het 

ministerie van BZK is een herzieningstraject gestart van de financiële verhouding tussen 

rijk en gemeenten. Hierbij worden o.a. de uitgangspunten voor het verdelen van het 

Gemeentefonds tegen het licht gehouden. Er zal door het ministerie van BZK een 

presentatie en inleiding worden verzorgd met gelegenheid voor reactie en discussie. 

 

 Sociale Pijler  (14.00 – 15.30 uur) 

Hoe voorkomen we fraude en hoe leren we van het verleden? We bespreken de 

bestuurlijke dilemma’s  aan de hand van casuïstiek met Ad van Mierlo, directeur van het  

KCHN.   

 

 Fysieke pijler (14.00 – 15.30 uur) 

In de fysieke pijler aandacht voor de eindrapportage van Platform31 van het project 

Kwetsbare wijken. En verder gaan we in gesprek met de nieuwe voorzitter van Aedes, 

Marnix Norder, over de Woonagenda. 



   
  

 

 Pijler Economie en Werk (14.00-15.30) 

In deze bijeenkomst  is er  uitgebreid aandacht voor sociaal ondernemerschap; een 

gesprek met Haarlemse sociale ondernemers, de presentatie van een Roadmap voor 

gemeenten, en het bespreken van de acties op het gebied van sociaal ondernemerschap.  

Ook wordt er aandacht besteed aan circulaire economie.  

 

 Algemeen Bestuur (15.30-16.00) 

Het AB zal worden gevraagd in te stemmen met de toetreding van Jos Wienen, 

burgemeester van Haarlem,  tot het dagelijks bestuur. Verder zullen de jaarrekening en 

het jaarverslag van 2016  ter vaststelling worden behandeld.  

 

Als gebruikelijk zullen de vergaderstukken in ibabs beschikbaar worden gesteld.  

 

Mede namens  Jos Wienen,  burgemeester van Haarlem,  hoop ik velen van u te mogen 

verwelkomen  op deze netwerkdag.  Ik verzoek u uw komst tijdig aan te (laten) melden via 

info@G32.nl  zodat naamkaartjes kunnen worden klaargelegd en een goede inschatting kan 

worden gemaakt van het aantal aanwezigen.   

 

 

Met vriendelijke groet,  

 
Ferd Crone          

Voorzitter G32-stedennetwerk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid stadhuis 

Vanaf de trein loopt u recht door naar de Grote Markt. Bij het stadhuis onder het poortje door en rechtdoor 

lopen naar de Refter en de vergaderzalen. Informatie over parkeermogelijkheden vindt u in de op  

https://www.haarlemmarketing.nl/plan-je-bezoek/bereikbaarheid .  
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