
 

 

Beste collega-bestuurders van de G40, 

 
Van harte nodig ik u uit voor de bestuurlijke netwerkdag op 26 september in de Parel van het 
Zuiden! Een dag die ik om meerdere redenen aanbeveel. Natuurlijk is het dé gelegenheid om 
in een informele setting bij te praten. Maar ik wijs vooral op de interessante programmering, 
boeiende sprekers en niet op de laatste plaats de doop van onze ‘Strategische Agenda G40 
2019-2022’ (zie bijlage 1). 
 
Over de Strategische Agenda: dankzij de inzet van de themagroepen en pijlers, bespreking 
tijdens de netwerkdag in Assen op 23 mei, gesprekken met velen en hard werken en heen-
en-weer mailen gedurende de zomermaanden ligt het stuk op tafel. Ik kan niet anders dan 
mijn waardering uitspreken voor iedereen die erbij betrokken is geweest en leg hem dan ook 
met trots aan jullie voor. Om de Strategische Agenda ook echt als G40-document te kunnen 
gebruiken moet hij formeel door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Op de 
netwerkdag is daarvoor een moment ingeruimd. Daarna kan hij door iedereen ‘onder de arm’ 
meegenomen worden om onze gezamenlijke G40-boodschap voor het voetlicht te brengen. 
 
Hieronder geef ik u namens de voorzitters van de themagroepen en pijlers alvast inzicht in 
wat er allemaal aan bod komt op de netwerkdag. 
 
Themagroep Smart Cities (10.00 – 11 uur, Ontvangsthal Stadhuis) 
Hoe kan slimme technologie worden gebruikt om inwoners te betrekken bij de uitdagingen 
van de stad (door Michiel van Willigen). Verder: ethische vraagstukken rond Smart Cities in 
een politieke context (door Wim Willems) en het Nationaal programma digitalisering 
openbare buitenruimte (met Hans Nouwens, directeur Nationaal Smart City Living Lab). 
 
Themagroep Duurzaamheid (10.00 – 12.10 uur, Raadzaal) 
Spreekt onder andere over de voorbereiding van de bijzondere algemene ledenvergadering 
(BALV) van de VNG over het Klimaatakkoord en de consultatieronde Warmtewet. 
 
Themagroep Omgevingswet (10.00 – 11.00 uur, Trouwzaal) 
Bespreekt de concept-zienswijze van de G40 op de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie en 
voert het gesprek over interbestuurlijke samenwerking op ruimtelijk gebied met Lambert 
Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas. 
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Themagroep Vergunninghouders en Asiel (10.00 – 11.00 uur, Commissiekamer) 
Vanuit het landelijke programma Veranderopgave Inburgering is tijdens het zomerreces een 
conceptwettekst gepubliceerd. Via internetconsultatie is input opgehaald bij o.a. de G40 en 
andere maatschappelijke partners. Het advies van de G40 is meegenomen in het VNG-
advies. De hoofdlijnen van dit advies zullen wij met u doornemen. Daarbij willen we 
discussie- en vraagpunten aan u voorleggen die voortkomen uit deze internetconsultatie. 
Naast de internetconsultatie is tijdens het zomerreces ook het kostenonderzoek gestart 
onder gezamenlijk opdrachtgeverschap van SZW en de VNG.  
 
Themagroep Ondernemerschap (11.10 – 12.10 uur, Ontvangsthal Stadhuis) 
In de themagroep bespreken we het MKB Actieplan en de lancering van de MKB Deals. Dit 
gebeurt in aanwezigheid van Jaap Docter van het ministerie van EZK. Ap Reinders stelt de 
vraag: Hoe wil de G40 bijdragen aan deze ontwikkelingen ter stimulering van het brede 
MKB?  
 
Themagroep WWZ (11.10 – 12.10 uur, Trouwzaal) 
Bijzondere gastspreker is Professor George de Kam, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting 
en grondmarkt, met bijzondere aandacht voor het wonen van ouderen. Hij zal nieuwe 
wetenschappelijke inzichten met ons delen over de gebiedsgerichte aanpak in relatie tot 
Langer thuis wonen. Verder wordt ruimte geboden om input mee te geven aan de taskforce 
‘Wonen en zorg’ en staan we uiteraard stil bij de innovatiethema’s van het 
innovatieprogramma ‘Langer thuis – de inclusieve wijk’.  
 
Themagroep Armoede en Schuldhulpverlening  (11.10 – 12.10 uur, Commissiekamer) 
Wethouder Renske Helmer (Nijmegen) gaat met u in gesprek over de eerste bevindingen 
van het landelijke project ‘Vroegsignalering schulden landt in Nederland’ én het, samen met 
de G40-gemeenten, uitwerken van een landelijk convenant. Aan dit project hebben de G-40 
gemeenten Arnhem, Den Bosch, Leeuwarden, Nijmegen en Zwolle meegedaan.  
Daarnaast zal de G40-factsheet ‘Armoede en schulden’ 2019 gepresenteerd worden.  
Daarmee wordt voor en namens de G40-gemeenten in beeld gebracht wat de belangrijkste 
thema’s zijn op dit onderwerp, aan welke knoppen we als gemeente kunnen draaien en wat 
de dilemma’s zijn waarvoor we staan. De factsheet is daarmee een compact, overzichtelijk 
en toegankelijk document dat kan helpen bij lokale beleidsontwikkeling en het gesprek 
hierover met college, raad en maatschappelijk partners. 
 
Themagroep Democratische vernieuwing (11.10 – 12.10 uur, Lanterneauzaal Grote Kerk) 
Het thema democratische vernieuwing is een nieuw thema op de netwerkdag. In deze 
bijeenkomst bespreken we met burgemeester Jan Hamming en voorzitter van de pijler 
Economie & Werk Willemien Vreugdenhil wat we als G40 met het thema (gaan) doen. In 
haar Thorbeckelezing daagt minister Ollongren gemeenten uit om op zoek te gaan naar 
innovatieve experimenten binnen de huidige kaders van de (lokale) democratie. Wat zijn 
deze kaders? Tegelijkertijd zijn er allerlei ontwikkelingen, zoals glocalisering, regionalisering, 
inclusiviteit en decentralisering die vragen om een verdere verkenning. Voorsorterend op de 
Tweede Kamerverkiezing van 2021 denken we na wat onze piketpalen zijn voor het 
volgende kabinet als het gaat om de (nieuwe) rol van steden in het democratisch bestel en in 
de regionale context. We hopen hierbij af te trappen in aanwezigheid van Maarten Schurink, 
secretaris-generaal bij het Ministerie van BZK. 
 
Themagroep Sterke Keten (13.20 – 14.20 uur, Ontvangsthal Stadhuis) 
Binnen de Sterke Keten gaan we verder met het uitwerken van de position papers naar 
concrete acties. De inzet is om concrete afspraken te maken op de thema’s waar we elkaar 
kunnen versterken. Ook staan we stil bij het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) 
Kwetsbare jongeren en de gezamenlijke lobby met de G4 binnen het ‘Breed Offensief om 
meer mensen met een beperking aan werk te helpen.’ 



 
 
Themagroep Woningmarkt (13.20 – 14.20 uur, Raadzaal) 
De themagroep Woningmarkt gaat met BZK in gesprek over vocht & schimmel-problematiek 
in woningen. BZK wil dit graag hoger op de (uitvoerings)agenda's bij gemeenten hebben, 
maar heeft ook suggesties te bieden. Hoe komen we met elkaar dichterbij en concrete 
aanpak? 
 
Themagroep Veiligheid (13.30 – 16.00 uur, Trouwzaal) 
Cyberveiligheid, ondermijning en lachgas, dat zijn de onderwerpen die geagendeerd staan 
voor de bestuurlijke G40-themagroep Veiligheid. Burgemeester Weerwind uit Almere, de 
portefeuillehouder ‘cyberveiligheid’ voor de G40, geeft een korte inleiding waar de G40 op dit 
moment staat en hoe we verder willen met dit onderwerp. Verder geven burgemeester 
Weterings uit Tilburg en de heer Noordhoek van het Ministerie van BZK een toelichting op de 
Citydeal ‘Zicht op ondermijning’. Deze Citydeal komt binnenkort met een tussenrapportage 
na twee jaar werken aan nieuwe methoden van data-analyse op ondermijning. Tot slot wordt 
nagedacht over een stedelijke aanpak van lachgas, een problematiek die zich de afgelopen 
weken veel in de media heeft gemanifesteerd. 
 
Themagroep Financiën (13.20 – 14.20 uur, Commissiekamer) 
In de themagroep wordt met de VNG stilgestaan bij de gevolgen van de meicirculaire en tot 
welk lobbyvoorstel die zouden moeten leiden. 
 
Fysieke pijler (14.30 – 16.00 uur, Ontvangsthal Stadhuis) 
Roger van Boxtel, president-directeur van de NS, Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond 
en (onder voorbehoud) Steven van Eijk, directeur RAI, zijn te gast. Zij vertellen namens de 
Mobiliteitsalliantie over en spreken met de G40 over het Deltaplan 2030 van de 
Mobiliteitsalliantie, om steden en regio’s bereikbaar te houden en mobiliteit slimmer, 
flexibeler, groener en veiliger te maken. 
 
Sociale pijler (14.30 – 16.00 uur, Raadzaal) 
We gaan met Gerber van Nijendaal, plaatsvervangend secretaris voor de Raad voor het 
Openbaar Bestuur in gesprek over twee recente publicaties van de ROB: het Signalement 
Ondertussen in Den Haag (juni 2019) en het advies over de herijking van het gemeentefonds 
(september 2019). In zijn advies over de herijking van het gemeentefonds adviseert de Raad 
om even een pas op de plaats te maken voor een volledige integratie van het sociaal domein 
in de algemene uitkering. Dit gelet op de beleidsmatige dynamiek, de neiging van de 
rijksoverheid om de beleidsvrijheid van gemeenten te beperken, de nog ongewisse uitkomst 
van de beoogde transformatie en de discussie over de toereikendheid van de budgetten. 
Verder nemen we elkaar mee in de lobbythema’s in de aanloop naar de BALV VNG en het 
proces naar nieuwe formatie. 
 
Pijler Economie & Werk (14.30 – 16.00 uur, Commissiekamer) 
De aanpak van Human Capital: een belangrijke voorwaarde voor de lange termijnambities 
van de steden is dat er voldoende arbeidskrachten zijn en een goed opgeleide 
beroepsbevolking. Door technologische ontwikkelingen en nieuwe maatschappelijke 
uitdagingen verandert de arbeidsmarkt. Hoe vullen we hierbij onze rol als adaptieve overheid 
in en met wie moeten we daarbij samenwerken? Met een inleiding van Leonie Oosterwaal 
(Birch) die ervaring heeft met Human Capital Agenda’s in verschillende regio’s. In de pijler 
ook een terugblik op het congres met Social Enterprise NL en de aanpak van onze andere 
thema’s het komend jaar. 
 
Tijdens de borrel (vanaf 16 uur, Grote Kerk) 
Het Rijk heeft het kennis- en innovatieprogramma Langer thuis/inclusieve wijk, 
ondersteuningsteam van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en de 



 
Stimuleringsregeling wonen en zorg in het leven geroepen. Deze zijn bedoeld om u te 
ondersteunen bij uw woonopgaven voor mensen die kwetsbaar zijn en senioren die langer 
zelfstandig willen wonen. Erik Jan van Kempen, directeur-generaal bij het Ministerie van 
BZK, vertelt u er tijdens de borrel meer over en beantwoordt graag uw vragen. 
 
Dag van de Stad 
Van de gelegenheid maak ik ook gebruik om nog eens te wijzen op de Dag van de Stad die 
op 28 oktober 2019 plaatsvindt in het World Forum in Den Haag. Vanuit het thema 'Wie 
durft?' biedt de Dag van de Stad een warm welkom aan stedelijke visionairs, aan dappere 
bestuurders die vastgeroeste denkpatronen willen doorbreken en nieuwe routes uitzetten. 
Jullie aanwezigheid wordt daarom van harte toegejuicht. Kijk voor meer informatie op 
www.dedagvandestad.nl. 
 
Op de Dag van de Stad is er van 12 tot 14 uur een apart programma voor bestuurders. Dit 
start met een opening door Robert van Asten (wethouder Den Haag), Chris Kuijpers (DG 
Bestuur, Ruimte en Wonen van BZK) en mij. Veel van uw G40-collegawethouders schuiven 
aan, maar er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Inschrijven voor de bestuurderslunch kan 
via deze link. 
 
Tot slot 
De netwerkdag start in de Grote Kerk, Kerkplein 2 in Breda. Daarna beginnen op 
verschillende locaties de themagroepen. 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. 
 
Met hartelijke groet en tot ziens op 26 september in Breda!, 
 
 
Paul Depla, 
 
 
 
 
 
burgemeester van Breda en voorzitter G40 Stedennetwerk 
 

http://www.dedagvandestad.nl/
https://fd7.formdesk.com/BZK/bestuurderslunch_dvds19
mailto:info@g40stedennetwerk.nl

