
   
 

Behandeld door:  Genie Hendriks, secretaris G40-stedennetwerk 

Datum:  8 mei 2019 

Onderwerp: Uitnodiging bestuurlijke netwerkdag op 23 mei  in Assen 

Bijlage:  1. Programma netwerkdag 

  2. Plattegrond 

  3. Concept-Strategische agenda G40 2019-2022 (wordt nagezonden) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Beste collega-bestuurders van de G40, 
 
Een belangrijk moment: op 23 mei maken we met elkaar een volgende stap op weg naar onze 
nieuwe ‘Strategische agenda G40 2019-2022’! In diverse themagroepen en pijlers krijgt u de kans om 
het voorwerk dat reeds gedaan is te bespreken en waar nodig aan te scherpen. Op de volgende 
netwerkdag in september stellen we de agenda definitief vast. Speciale gast is staatssecretaris Paul 
Blokhuis die deelneemt aan de gecombineerde themagroep WWZ en WJO. 
 
Hieronder een greep uit het programma (zie voor het volledige overzicht bijlage 1). 
 
Gecombineerde themagroep WWZ en ZJO (10.00 – 12.15 uur, stadhuis Raadzaal) 
Met staatssecretaris Blokhuis gaan we vandaag in gesprek over de inhoudelijke randvoorwaarden om 
mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dan doen 
we  in de wetenschap dat over de financiële randvoorwaarden op andere tafels wordt gesproken. 
Wat is nodig om met onze partners (regiogemeenten, corporaties, politie, zorg- en 
welzijnsinstellingen) kwetsbare inwoners die voorheen verbleven in intramurale 
verblijfsvoorzieningen, zich weer thuis te laten voelen in (intensief) begeleide woonvormen in de 
wijk. We lopen de inhoudelijke randvoorwaarden daarvoor langs, in het bijzonder het vormgeven aan 
de (landelijke) toegang van voorzieningen, de samenwerking gemeenten/zorgverzekeraars en 
voorzien in voldoende passende woonvoorzieningen. We bespreken  de inhoudelijke knelpunten en 
dilemma’s die voort komen uit het Hoofdlijnenakkoord GGZ, de rapportage Juiste Zorg op de Juiste 
Plek en de visie Dannenberg. 
 
Themagroep Sterke keten (10.00 – 12.15 uur, stadhuis zaal 1) 
Het MBO speelt daarnaast een centrale rol in het opleiden van vakmensen voor de huidige en de 
arbeidsmarkt van de toekomst. We gaan met Ton Heerts (voorzitter MBO-Raad) in gesprek over wat 
de arbeidsmarkt van de toekomst van ons vraagt. Hoe kunnen we elkaar verder versterken? Welke 
rol spelen de Kwaliteitsagenda's MBO hierin? Hoe borgen we het behoud van vakmanschap? Hoe 
geven we gezamenlijk invulling aan een Leven Lang Leren? Harmke Vlieg (Assen) leidt de bijeenkomst 
in met een toelichting op de samenwerking van de gemeente Assen met het MBO. 
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Themagroep Duurzaamheid (10.00 - 12.15 uur, Podium Zuidhaege-De Schalm) 
De actualiteit vraagt om scherp te blijven op de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord en 
specifiek het te verwachten regeringsstandpunt. Met het oog op de consultatie Warmtewet die in 
het najaar wordt verwacht, zoomen we alvast in op de mogelijke opties en aandachtspunten bij de 
governance en financiering van warmtenetten. Daarnaast is VNG te gast over het nationaal 
programma RES. Er is nog ruimte om dit programma op inhoud en proces vorm te geven en u krijgt 
de mogelijkheid om hierop te reageren.  
 
Themagroep Woningmarkt (10.00 – 11.00 uur, Drents Museum-Statenzaal) 
Krapte op de woningmarkt. Bijna elle G40 gemeenten hebben er mee te maken. Hoe ga je om met 
krapte op de woningmarkt (of het ontbreken daarvan). Welke instrumenten zijn er beschikbaar en 
hoe werken die uit in de praktijk. Aan de hand van de ervaringen van enkele G40 gemeenten gaan we 
het gesprek met elkaar aan. 
 

Themagroep Vitale binnensteden (10.00 – 11.00 uur, stadhuis 3e etage) 
Assen heeft een belangrijke transformatieopgave in de binnenstad. Presentatie en discussie over de 
aanpak van de transformatieopgave en de samenwerking van ondernemers daarin met als 
voorbeelden Assen en Helmond (lessons learned). Met René Vierkant (projectleider Reviewteam 
Nationale Retailagenda), Roald Leemrijse Assen) en Jos van Bree (Helmond). 
 
Themagroep Vergunninghouders en Asiel (13.00 – 14.00 uur, stadhuis Raadzaal) 
Op de agenda staat de Veranderopgave Inburgering en Flexibilisering van de Asielketen. In de 
afgelopen tijd zijn de contouren van de nieuwe wet Inburgering inhoudelijk uitgewerkt en wordt 
door SZW hard gewerkt aan de wettekst. Het is de bedoeling dat de wet Inburgering voor het 
zomerreces ter consultatie wordt aangeboden. Daarentegen is binnen het Programma Flexibilisering 
Asielketen een aantal uitgangspunten in concept benoemd en is het de bedoeling dat deze 
uitgangspunten worden vertaald naar een uitvoeringsagenda die voor het zomerreces gepresenteerd 
kan worden. Voor beide opgaven is er echter nog veel onduidelijkheid over o.a. de financiën. Daarom 
willen wij in deze themagroep u aan de ene kant bijpraten over de laatste stand van zaken, maar ook 
input bij u ophalen en met u in gesprek gaan over hoe wij ons als G40 goed kunnen positioneren. 
 
Themagroep sociaal ondernemerschap (13.00 – 14.00 uur, stadhuis zaal 1) 
Sociaal ondernemerschap biedt mogelijkheden om maatschappelijke opgaven op een ondernemende 
manier aan te pakken. Het kan daarbij gaan om werk voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, zorg, circulaire economie en de leefbaarheid van steden. Wat kunnen steden en 
sociaal ondernemers concreet voor elkaar betekenen?  Met Willemien Vreugdenhil, Jan Willem 
Wennekes (ondernemersorganisatie Impact Noord) en twee sociaal ondernemers uit de regio. 
 
Themagroep Stedelijke vernieuwing & transformatie (13.00 – 14.00 uur, Podium Zuidhaege-De 
Schalm) 
Er is een presentatie over de tussenresultaten van de projecten verduurzaming kwetsbare wijken en 
stijgende en dalende wijken, door Platform 31 en vanuit het programma  Stedelijke transformatie 
over het onderzoek naar hoe om te gaan met onrendabele toppen bij binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling. 
 
Themagroep veiligheid (14.00 – 15.30 uur, Drents Museum-Statenzaal) 
Er wordt een presentatie gegeven door René Middag van de Landelijke Eenheid over de aanpak van 
mobiele bendes, oftewel mobiel banditisme. We bespreken het onderdeel ‘veiligheid’ uit de concept-
strategische agenda en vullen dat aan. In de vorige Themagroep veiligheid is gesproken over de stand 
van zaken van BOA- bevoegdheden. Toen is besloten om een bestuurlijke brief te maken. Deze brief 



   
 
wordt nu aan de leden van de Themagroep Veiligheid voorgelegd. Tot slot wordt een update gegeven 
op de thema’s ondermijning & zorg en veiligheid.  
 
Sociale Pijler (14.00 – 15.30 uur, stadhuis Raadzaal) 
In de aanloop naar de ALV VNG, starten we onze Sociale Pijler met de finale afstemming van de 
eventuele moties die zijn voorbereid. Daarna nemen Puck Fillekes, bestuurder van negen 
gezondheidscentra in Rotterdam en Linda Baars, Buurtteam Overvecht Spoorzoom in Utrecht, ons 
mee in Krachtige basiszorg, een succesvolle medisch-sociale samenwerking in achterstandswijken. 
Succesvol, omdat inmiddels is aangetoond dat met deze investering in de eerstelijnszorg en 
samenwerking met het sociaal domein, de specialistische zorgconsumptie daalt en uiteindelijk per 
saldo ook minder duur wordt. Dit inspirerende initiatief loopt nu in de G4 steden. 
 
Pijler Economie en Werk (14.00 – 15.30 uur, stadhuis zaal 1) 
Discussie over de rol van de G40 in het Human Capital-vraagstuk op basis van inleidingen van Paul 
van Dijk van het Nederlands Comité van Ondernemerschap en Ferrie Förster, projectleider Human 
Capital voor de Economic Board Zuid Holland. Een presentatie van het project Aan de slag met het 
brede MKB, met voorbeelden uit de regio. En een presentatie van Anouk van Eekelen 
(projectmanager Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) over de regionale uitwerking van 
het toeristische beleid, met als doelstellingen het vergroten van de lusten van toerisme voor 
iedereen en het beperken van de lasten die ermee gepaard gaan tot een minimum.  
 
Pijler fysiek (14.00 – 15.30 uur, Podium Zuidhaege-De Schalm) 
Frank van Blokland, directeur van de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers (IVBN, de 
brancheorganisatie), is te gast voor het thema middenhuur. In veel steden is veel meer vraag naar 
middenhuurwoningen dan er aanbod is. De heer van Blokland geeft een presentatie over de rol van 
institutionele beleggers op de woningmarkt en hun betekenis voor middenhuur en gaat het gesprek 
aan met de bestuurders over het stimuleren van middenhuur. 
 
De netwerkdag start in de foyer van het stadhuis van Assen aan de Noordersingel 33.  Daarna starten 
op drie verschillende locaties de themagroepen (zie bijlage 1). De vergaderstukken voor deze 
netwerkdag (waaronder de concept-strategische agenda) zullen in ibabs worden geplaatst.  
Bespreking daarvan wordt zoals eerder gemeld gedaan in de themagroepen en de pijlers. 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  locoburgemeester Harmke Vlieg van Assen, nodig ik u van harte 
uit voor deze netwerkdag in Assen op donderdag  23 mei! 
 
Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank aan gemeente Assen voor de gastvrije ontvangst, 
 
 
 
Paul Depla, 
 
 
 
burgemeester van Breda en voorzitter G40-stedennetwerk 
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Bijlage 1 Programma bestuurlijke netwerkdag 23 mei 2019 in Assen 
 
 
Locaties: - Stadhuis Assen / Raadzaal, Zaal 1 en 3e etage, Noordersingel 33, Assen 

 - Drents Museum / Statenzaal, Brink 1, Assen 

 - Podium Zuidhaege / de Schalm, Zuidhaege 2, Assen 

 

Vanaf 09.00 uur Ontvangst / Inloop Foyer Stadhuis 

 

10.00-11.00 uur Themagroepen 1e ronde 

 WMO/J/O-WWZ (+ staatssecr. Paul Blokhuis) Raadzaal  

 Sterke Keten/Participatiewet zaal 1 

 Duurzaamheid De Schalm 

 Woningmarkt Statenzaal 

 Vitale Binnensteden 3e etage 

 

11.15-12.15 uur Themagroepen 2e ronde  

 WMO/J/O-WWZ (deel 2) Raadzaal 

 Sterke Keten/Participatiewet (deel 2) zaal 1 

 Duurzaamheid (deel 2) De Schalm 

 Omgevingswet Statenzaal 

 Financiën 3 etage 

 

12.15-13.00 uur Gezamenlijke lunch 3e etage  

 Welkomstwoord door locoburgemeester Harmke Vlieg van Assen 

 en voorzitter G40 Paul Depla 

 

13.00-14.00 uur Themagroepen, 3e ronde   

 Vergunninghouders Raadzaal 

 Sociaal Ondernemerschap zaal 1 

 Stedelijke Vernieuwing De Schalm 

 Europa Statenzaal 

 

14.00-15.30 uur Pijlerbijeenkomsten 

 Sociale Pijler Raadzaal 

 Pijler Economie & Werk Zaal 1 

 Fysieke Pijler De Schalm 

 Themagroep veiligheid Statenzaal 

 

15.30-16.15 uur Borrel 3e etage 

  



   
 
 

Bijlage 2 Plattegrond centrum Assen 

 


