Digitaal programma G40 24 september 2020

Op 24 september 2020 zou in Hengelo de bestuurlijke netwerkdag van de G40 plaatsvinden.
Zoals in de brief van 7 september jl. van voorzitter Paul Depla gemeld, is deze echter
geannuleerd. Voor de pijlers en enkele themagroepen was dit aanleiding om hun
bijeenkomsten om te zetten naar digitale ontmoetingen. Hieronder is daarvan een overzicht
opgenomen. Via de pijlers en themagroepen zijn hiervoor reeds uitnodigingen verzonden.
Mocht u die niet ontvangen hebben of geïnteresseerd zijn om deel te nemen: aanmelden
voor de bijeenkomst kan bij de secretaris van betreffende pijler of themagroep. Hij/zij zorgt er
dan voor dat u een link ontvangt en eventuele agendastukken. De mailadressen staan
hieronder.

10.00-11.00 uur
Themagroep Wonen, Welzijn en Zorg
Secretarissen: Richelle Krens, r.krens@leiden.nl, Niels Rood, n.rood2@leiden.nl, Femke
Immerman, f.immerman@haarlemmermeer.nl.
We hebben Rick Hogenboom, directeur-bestuurder van De Posten, uitgenodigd om met de
G40-bestuurders is gesprek te gaan. Dhr. Hogenboom is lid van de Taskforce Wonen en
Zorg en van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg. Vanuit zijn ervaring in zorgcentrum de
Posten gaat hij in op het belang van een (gezamenlijke) woonzorgvisie, knelpunten en
kansen bij de realisatie van woonzorgprojecten en de rol van de Taskforce als aanjager,
verbinder en probleemoplosser voor Wonen met Zorg. Nederland is op dit moment niet in
staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en
zorgbehoeften. Tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis gaapt een groot gat. De
Taskforce Wonen en Zorg gaat de komende jaren gemeenten, woningcorporaties en
zorgorganisaties stimuleren en ondersteunen bij het overbruggen van dit gat. De Taskforce
is een initiatief van de VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK. Zie ook:
www.taskforcewonenzorg.nl.

10.00-11.00 uur Themagroep Omgevingswet
Secretaris: Rick Keim, r.keim@deventer.nl
In de themagroep Omgevingswet staan de actualiteiten rond de voorbereiding op de
invoering van deze wet centraal, zoals de aanvullingsregeling Geluid, de lopende
gesprekken met het Rijk over de financiële randvoorwaarden voor de invoering en structurele
kosten en baten. Ook het aanbod aan ondersteuning dat er is voor gemeenten om zich voor
te bereiden op 1 januari 2022 komt aan bod. Een Regionale Implementatiecoach
Omgevingswet (RIO) zal toelichten welke ondersteuning op regionale schaal kan worden
geboden bij implementatievraagstukken aan groepen overheden van álle bestuurslagen in
interbestuurlijk verband. Aan groepen omdat dit efficiënt is, maar vooral ook om
interbestuurlijke samenwerking in de regio te ondersteunen, te stimuleren en waar mogelijk
te zorgen voor kruisbestuiving om van elkaar te leren.

10.00-11.00 uur
Themagroep Democratische Vernieuwing
Secretaris: Yusuf Biçer, y.bicer@zaanstad.nl
De Tweede Kamerverkiezingen zijn in maart 2021. Het is nú het moment om als steden na te
denken of en zo ja welke rol wij willen vervullen richting deze verkiezingen en daaropvolgend
de kabinetsformatie als het gaat om het regionaliseringsvraagstuk. Het idee van krachtige

regio’s is vervat in de kernboodschappen van de G40: ‘het vormen van krachtige en
congruente stedelijke regio’s en het waarderen van de centrale functie die een stad in de
regio heeft. Laat ieder doen waar hij goed in is, differentieer in taken en zorg ervoor dat
steden op maat en democratisch gelegitimeerd afspraken kunnen maken in en met de regio’.
Tijdens deze themagroep gaan we aan de hand van bijgevoegde notitie met elkaar in
gesprek over standpuntbepaling vanuit de G40 door een duidelijke analyse van het
vraagstuk, inzicht in de bestuurlijke verhoudingen en scherpen we aan wat onze inbreng
wordt. We proberen daarbij aan te sluiten op bestaande trajecten en adviezen, zoals het
onlangs gepubliceerde rapport ‘Als één overheid’ door de studiegroep Interbestuurlijke en
Financiële Verhoudingen o.l.v. Bernard Ter Haar. Wij hopen, onder voorbehoud, Bernard ter
Haar te verwelkomen tijdens onze themagroepbijeenkomst.

11.10-12.10 uur
Themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs
Secretaris: Isabel Joosen, eam.joosen@breda.nl
In deze sessie staan we stil bij de stand van zaken rondom Passend Onderwijs. De
G40 werkgroep Jeugdhulp-Passend onderwijs heeft een reactie voorbereid op de plannen
van OCW voor de doorontwikkeling van het Passend onderwijs. Deze plannen gaan in
oktober naar de Kamer. De werkgroep heeft de plannen vooral bezien vanuit perspectief van
de wethouder die in de eigen stad en regio bezig is de verbindingen tot stand te brengen
tussen de Jeugdhulp enerzijds en de inzet van Passend onderwijs anderzijds. Ambitie van
wethouders is dat we eerst voor de jeugd op school oplossingen bieden en dan pas gaan
kijken hoe we dat regelen en financieren. Nu is dat vaak nog andersom. Wij vinden dat OCW
weinig oog heeft hiervoor. In gesprek met vertegenwoordigers van OCW leggen we onze
zorgen en ambities op tafel en hopen daarmee ook het ministerie te overtuigen dat Passend
onderwijs onderdeel is van de bredere infrastructuur om kinderen en jongeren
maatschappelijk perspectief te kunnen bieden.

10.00-11.30 uur Themagroep Duurzaamheid
Secretaris: Marieke de Blok, m.blok@assen.nl
Afgelopen zomer was de consultatietermijn van de Warmtewet 2.0. In de consultatie zijn 100
reacties ingediend waaronder een gezamenlijke reactie vanuit VNG, G4, IPO en UvW waar
veel G40-steden actief aan hebben meegewerkt. Medio september wordt de eerste reactie
van EZK verwacht in de vorm van bijgestelde wetteksten. Tijdens deze bijeenkomst praat
wethouder Stephan Brandligt (Delft) u bij over de Warmtewet 2.0. We bekijken behaalde
resultaten en blikken vooruit op het vervolgproces.
Aansluitend presenteert wethouder Claudio Bruggink (Hengelo) de actuele stand van zaken
rondom het Programma Aardgasvrije Wijken. Hierbij maken we direct een vertaalslag naar
de praktijk. Wat hebben we nodig om de gebouwde omgeving - onze wijken - daadwerkelijk
te verduurzamen? En op welke manier kunnen wij als gemeenten hier zelf een bijdrage aan
leveren? Komende maanden zijn er diverse momenten waarop wij onze aandachtspunten
kunnen laten horen. We kijken gezamenlijk op welke punten we onze lobbyboodschap
verder kunnen aanscherpen om deze zo effectief mogelijk in te zetten.

11.00-12.00 uur Themagroep Woningmarkt
Secretaris: Bob Vastenhoud, bvastenhoud@delft.nl
De themagroep Woningmarkt pakt de draad op na het webinar over het rapport Opgaven en
middelen woningcorporaties op 17 juli. Onlangs verscheen ook het rapport Gebouw van de

volkshuisvesting; renovatie gewenst van Platform31, dat de gevolgen van 25 jaar rijksbeleid
op het gebied van wonen tegen het licht houdt en tot vergelijkbare conclusies leidt als het
rapport Opgaven/middelen. De themagroep spreekt over wat de G40 kan doen aan / in
reactie op de onhoudbare situatie in de corporatiesector: welke handelingsperspectieven zijn
er voor de G40 om gegeven deze situatie toch zo goed mogelijk de beleidsagenda te
realiseren?

10.00-12.00 uur Bestuurlijk overleg Sterke Keten
Secretaris: Koert Webbink, k.webbink@hengelo.nl
Op 24 september gaan we binnen de themagroep Sterke Keten onder andere in gesprek
over de arbeidsmarkt van de toekomst en wat deze vraagt van alle partners. Thema’s als
een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en de begeleiding van werk naar werk zullen onder
andere worden behandeld. Belangrijke input voor dit gesprek is het rapport van de
Commissie Borstlap. Daarnaast heeft de coronacrisis een grote impact op de arbeidsmarkt
en vraagt deze ook maatregelen op korte termijn. Over bovengenoemde onderwerpen gaan
we onder andere in gesprek met Carsten Herstel, directeur-generaal bij het Ministerie van
SZW, en de voorzitter van de MBO-raad, Adnan Tekin.

13.20-14.20 uur
Themagroep Armoede en Schuldhulpverlening
Secretaris: Debbie Jonker, d.jonker@deventer.nl
In deze sessie gaan we met de G40 bestuurders in gesprek over Corona en wat daarmee
voor gemeenten allemaal op hun pad komt als het gaat om armoede en schuldhulpverlening.
We focussen op het uitwisselen van goede ideeën en het signaleren van knelpunten. Dat
doen we aan de hand van drie gesprektafels over het financieringsvraagstuk en onze
boodschap richting het Rijk, over de invulling van het Nationaal Schuldenfonds (hoe doen we
dat, voor wie – welke groepen – beschikbaar) en over ToZo, een nieuwe doelgroep voor de
gemeente (hoe kunnen zij ondersteund worden, welke aanpak is nodig).

13.30-15.00 uur
Themagroep Veiligheid
Secretaris: Axel Weggelaar, axel.weggelaar@hetccv.nl
Gestart wordt met een open discussie over de coronacrisis en de rol van de burgemeester.
Daarna presenteert Willem Bantema van NHL/Stenden Hogeschool Leeuwarden het
onderzoek ‘Niet bevoegd, wel verantwoordelijk’. Hierin gaat het over de spanning tussen het
verantwoordelijk zijn voor online handelen van inwoners en het niet bevoegd zijn van
burgemeesters daarop in te grijpen. Vervolgens presenteren Inge Bastings en Geert van der
Schoor van gemeente Tilburg ‘Informatiegestuurd werken ter voorkoning van fraude’. Tot slot
wordt gesproken over het afwegingskader voor toekenning geweldsmiddelen aan BOA’s. Jos
Wienen, burgemeester van Haarlem, introduceert dit onderwerp.

13.30-15 uur Themagroep Financiën
Secretaris: Freek Verbakel, fpga.verbakel@amersfoort.nl
Tijdens deze sessie komt uiteraard de herverdeling van het gemeentefonds aan bod,
alsmede de omvang van het gemeentefonds. Ook bespreken we de effecten van
Prinsjesdag op de gemeentelijke financiën.

13.00-15.00 uur

Werkconferentie met de SER: Lessen uit de regionale Human Capital
Agenda’s; nu volle kracht vooruit!
Secretaris: Tjeerd Leistra, tjeerd.leistra@ede.nl
In veel regio’s functioneren Human Capital Agenda’s. Een leven lang ontwikkelen is met de
ontwikkelingen rond Covid 19 nog belangrijker geworden dan het al was. Dit is al
geconstateerd door de G40, maar ook door de VNG, de commissie Borstlap en het
Nederlands Comité voor Ondernemerschap. En door de Sociaal Economische Raad (SER)
met een initiatiefgroep Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en de Corona denktank.
In de werkconferentie met de SER op 24 september willen we lessen trekken uit de regionale
Human Capital Agenda’s. We gaan in gesprek met de mensen van de SER die bezig zijn
met het opstellen van een advies over hoe we als regio’s een leven lang ontwikkelen nog
beter kunnen faciliteren en wat hiervoor nodig is. We doen dit met een plenair gedeelte met
landelijke sprekers en een gedeelte waarin we uiteen gaan in verschillende subgroepen.

14.30-16.00 uur
Sociale Pijler
Secretaris: Marjon Vos, m.vos@helmond.nl
Voor de Sociale Pijler hebben we de heer Hans Boutellier uitgenodigd. De heer Boutellier is
bijzonder hoogleraar Polarisatie en Maatschappelijke Veerkracht aan de VU en voormalig
directeur van het Verwey Jonker Instituut. Hij was tevens onderdeel van werkgroep Sociale
Impact o.v.v. Femke Halsema. De heer Boutellier gaat graag met u in gesprek over de
sociale impact van de corona-crisis, een aantal thema’s die aan de orde zullen komen zijn:
ontferming en zelfredzaamheid, politisering en de rol van het openbaar bestuur.

14.30-16.00 uur Fysieke pijler
Secretaris: Renée Veldkamp, r.veldkamp@nijmegen.nl
In de fysieke pijler zijn Jeroen Borst, Jacqueline Verbeek en Bart Vuijk van de expertisegroep
van TNO over ‘societal impact for accessability and liveability’ te gast. TNO ontwikkelt voor
steden een instrumentarium om hun bereikbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en
economische vitaliteit te verbeteren. TNO maakt hiervoor modellen op alle niveaus;
uitvoerend om de effecten van verkeersmaatregelen te evalueren en voorspellen, tactisch
om toekomstscenario’s inzichtelijk te maken en strategisch voor integrale
gebiedsontwikkeling, bv. hoe een nieuwe wijk zo gezond mogelijk in te richten. Deze
modellen helpen steden bij het maken van keuzes, creëren van draagvlak en in hun
opdrachtgeversrol naar adviesbureaus. De onderzoekers van TNO kunnen de modellen
grotendeels ook digitaal demonstreren en zij willen hun kennis graag delen met de G40wethouders. Daarvoor nodigen wij u dus van harte uit.

