
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste collega bestuurders van de G40, 

 

Vol spanning wordt er uitgekeken naar de resultaten van de doorrekening van het Klimaatakkoord 

door het PBL.  Pieter Boot, hoofd van de sector Klimaat, Lucht en Energie van het PBL,  geeft ons  

heet van de naald een toelichting op de resultaten van de doorrekening op de komende netwerkdag.   

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zal aanwezig zijn bij een gecombineerde bijeenkomst van de 

pijlers Fysiek en Economie & Werk en in gesprek gaan met de aanwezige G40-wethouders over 

circulaire economie.  Op deze netwerkdag zullen ook de nieuwe voorzitter en vice-voorzitter van de 

G40 door het Algemeen Bestuur worden gekozen en zal Ferd Crone terugtreden als voorzitter.   

 

Onderstaand een greep uit het programma 

 

Themagroep Financiën (10.00-11.00 uur)  > Hoe staat onze financiële slagkracht ervoor ? 

De financiële gevolgen van het Klimaatakkoord,  de kosten van het Sociaal Domein en de eigen 

coalitieambities leggen een grote druk op de gemeentelijke begroting.  In de themagroep financiën  

wordt de laatste stand van zaken besproken van zowel de ambities als de kosten van 

duurzaamheidsmaatregelen en kijken we ook naar de financiële slagkracht van de G40 gemeenten, 

rekening houdend met alle rijkskortingen die de afgelopen jaren doorgevoerd zijn. 

 

Themagroep Omgevingswet (10.00-11.00 uur) > toelichting NOVI door Emiel Reiding  

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI)  zal ook van grote betekenis zijn voor het gemeentelijk ruimtelijk 

beleid.  Vorig jaar plaatste de G40 een aantal kritische kanttekeningen bij de hoofdlijnen brief NOVI.  

Emiel Reiding, directeur NOVI, zal een toelichting geven op de laatste stand van zaken .  

 

Themagroep Sterke keten van Participatie, Leren, Werken en Ondernemen (10.00-11.00) 

Binnen de Themagroep Sterke Keten staan we onder andere stil bij meerdere landelijke trajecten 

waar we vanuit de themagroep vertegenwoordigd zijn. Zo staan we stil bij het verloop van het 

bestuurlijk overleg Perspectief op werk, het Breed Offensief voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en de voorgenomen wijziging van het Besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz). Met input 

vanuit de themagroep is de G40 sterk vertegenwoordigd op de diverse dossiers. Tevens worden 

diverse lobby-agenda’s van de themagroep herijkt.  
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Themasessie Mobility  Mentoring (11.00-12.15) > wat hebben we al geleerd hierover ? 

 Deze keer staat de themagroep Armoede stil bij een breder thema dan armoede, namelijk ‘Mobility 

Mentoring’. Chronische stress, door bijvoorbeeld armoede en schulden, werkt verlammend op ons 

vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken.’ Dat is een van de belangrijkste  

uitgangspunten van Mobility Mentoring®. Deze aanpak ondersteunt mensen om hun financiële en 

sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. 

Tijdens de sessie wordt u bijgepraat over de inzichten die tijdens het werkbezoek in Boston zijn 

opgedaan waar deze methode wordt toegepast. Enkele steden binnen de G40 passen deze methode 

toe. Graag gaan we nader met u in gesprek over deze beproefde methode om te kijken hoe andere 

steden ook op dit netwerk kunnen aanhaken en wat de steden al hebben geleerd. 

 

Themagroep Woningmarkt (11.00-12.15 uur) > wat gaat evaluatie Woningwet opleveren ? 

De evaluatie van de Woningwet 2015 door het Rijk wordt nog voor 15 maart verwacht. In onze 

steden zien we dagelijks hoe de Woningwet in de praktijk werkt.  Het is daarom belangrijk als dat we 

G40 weten wat de impact is van deze wet en op welke punten wij verbeteringen zien.  

We hebben Liesbeth Spies gevraagd ons hierover meer te vertellen en de discussie te leiden. Zij heeft 

niet alleen als lid van de commissie Van Bochove een belangrijke bijdrage geleverd aan de evaluatie 

die in opdracht van Aedes is uitgevoerd, maar als minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties heeft zij bovendien leiding gegeven aan de voorbereidingen die mede hebben 

geresulteerd in de huidige wet. Zonder twijfel de uitgelezen persoon om ons te begeleiden bij 

omgang met dit dossier. 

 

Themagroep Vitale binnensteden  (11.00-12.15) > hoe gaan ‘blurring’en regelgeving samen ? 

Wethouder Ben Tap (Hoorn) gaat in op ’blurring’ en regelgeving in binnensteden. In hoeverre staat 

regelgeving vernieuwing in de binnenstad in de weg en wat kan je er practisch aan doen. 

Themagroep Duurzaamheid (11.00-12.15) > Regionale Energie strategie 

Ondermeer aandacht voor de vorming van de energie regio’s en de rol hierin van de G40 steden.  

Gecombineerde themagroep Zorg/Jeugd/Onderwijs en Wonen/Welzijn/Zorg (11.00-12.15) 

>  wat geven wij mee aan de taskforce ‘Toekomst Zorg thuiswonende Ouderen’ ? 

 Deze gezamenlijke werksessie gaat over ‘Toekomst Zorg thuiswonende Ouderen’. Wethouder Han 

de Jager (gemeente Alphen aan den Rijn) is lid van de gelijknamige taskforce (commissie van Halder) 

die het Kabinet eind van het jaar adviseert hierover. Hoe kijken we vanuit de G40 naar trends als 

vergrijzing, het ontstaan van tekorten op de arbeidsmarkt en de toename van het aantal kwetsbare 

ouderen met verschillende chronische aandoeningen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de 

zorg voor ouderen thuis? En voor de organisatie en de betaalbaarheid van de zorg thuis in 2030? Kan 

dat nog met het huidige stelsel of moet het anders? De input uit deze werksessie is via Han de Jager 

daarmee input voor de commissie van Halder. 

 

Vergadering Algemeen Bestuur (13.00-14.00 uur) > wat betekent doorrekening Klimaatakkoord ? 

In deze vergadering  zullen de nieuwe voorzitter en vice-voorzitter door het AB worden gekozen. 

Voor beide functies is er één kandidaat: Paul Depla voor het voorzitterschap en Ina Adema voor het 

vice-voorzitterschap.  Ook zal de jaarrekening van 2018 aan het AB worden voorgelegd.  Aansluitend 

zal Pieter Boot,  hoofd van de sector Klimaat, Lucht en Energie van het PBL, een toelichting geven op 

de doorrekening van het Klimaatakkoord en kunnen we met hem in gesprek over de betekenis voor 

de grote steden.    



   

 

 

Themagroep Smart Cities (13.00-14.00 uur) > wat leren wij van dataprincipes Nijmegen ? 

Wethouder Renske Helmer (Nijmegen) licht toe hoe Nijmegen omgaat met dataprincipes. In het 

manifest Wij zijn open en weerbaar Nijmegen staat dat inwoners van Nijmegen zelf de regie houden 

over hun digitale leven en zelf zeggenschap hebben om hun gegevens ter beschikking te stellen. Ze 

licht toe hoe dat in de praktijk werkt.  

Themagroep Veiligheid (14.00-15.30 uur) > boa’s, sinterklaasintochten en andere  actualiteiten 

In de themagroep Veiligheid passeren verschillende onderwerpen de revue: 

 Er vindt een discussie plaats over de BOA’s en de toekenning van bevoegdheden en middelen.  
 Eindhoven en Leeuwarden willen aan de hand van de door de verschillende gemeenten 

opgedane ervaringen rondom de demonstraties tijdens de Sinterklaasintochten komen tot een 
onderzoeksopdracht voor Bureau Beke 

 Er wordt een update gegeven op de laatste ontwikkelingen rondom cybercrime, zorg & veiligheid 
en ondermijning.  

 
Pijler Sociaal (14.00-15.30) >  wat vindt SCP van de staat van onze leefsituatie ?  

Afgelopen netwerkdag hebben we stilgestaan bij de koers van de Sociale Pijler voor de komende 4 

jaar.  Daartoe heeft u destijds actief input geleverd. Met uw input en de input vanuit de 

thematrekkers hebben we de koers verder vormgegeven. Tijdens de netwerkdag bespreken we de 

koers en zouden we deze graag vaststellen. Daarnaast komt Jeroen Boelhouwer van het Sociaal Plan 

Bureau (SCP) ons bijpraten over het rapport dat zij hebben uitgebracht over ‘De sociale staat van 

Nederland’. Dit rapport beschrijft en analyseert de leefsituatie van de Nederlandse bevolking in haar 

geheel en van verschillende bevolkingsgroepen. 

 

Gecombineerde Pijler Economie en Werk  en Fysieke Pijler (14.30-15.30)  

Aansluitend op de eigen bijeenkomst van deze pijlers tussen 14.00-14.30 zal staatssecretaris  Stientje 

van Veldhoven  aanwezig zijn bij een gecombineerde  bijeenkomst  tussen 14.30 -15.30. Onderwerp 

van gesprek: Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.  De steden hebben hierin een 

belangrijke rol.  We leggen een relatie met woningbouw; hoe kan het Rijk de bouwopgave (met 

circulaire materialen) van de steden ondersteunen. En met werk; hoe zorgen we ervoor dat er 

voldoende mensen zijn om de circulaire economie vorm te geven? 

Deze netwerkdag vindt plaats in het stadhuis van Dordrecht,  Stadhuisplein 1.  De vergaderstukken 

voor deze netwerkdag zullen in ibabs worden geplaatst.  Ik verzoek u uw komst tijdig aan te (laten) 

melden via  emailadres info@g40stedennetwerk.nl    zodat naamkaartjes kunnen worden klaargelegd 

en een goede inschatting kan worden gemaakt van het aantal aanwezigen.  Mede namens  Wouter 

Kolff,  burgemeester van Dordrecht,  nodig ik u van harte uit voor deze netwerkdag in Dordrecht  op 

vrijdag  15 maart.  

 

Met vriendelijke groet,  

 
Ferd Crone, Voorzitter G40-stedennetwerk  
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