
 

 
Beste leden van het Algemeen Bestuur van de G40, 
 
Op 4 december organiseren wij weer een netwerkdag. Dat kan helaas nog niet in fysieke 
vorm. We bieden jullie dus weer een digitaal programma. Op 24 september hebben we hier 
al ervaring mee opgedaan. Het verliep toen prima! Veel zaken gaan tenslotte ‘gewoon’ door. 
En er is nog steeds behoefte aan het uitwisselen van kennis en het bepalen van 
standpunten. In de bijlage vinden jullie het volledige programma van de netwerkdag. 
 
Maar het missen van het informele contact doet zich voelen. Het gesprek tijdens de lunch, 
elkaar na afloop nog even snel aan de jas kunnen trekken, het gebruik van de 
wandelgangen. Net zozeer als de sessies van de themagroepen en pijlers erg belangrijk zijn, 
is die informele ontmoeting dat ook. Die vormt mede het cement van ons netwerk en is dus 
essentieel. Dat cement mag niet broos worden. 
 
We organiseren daarom vanaf 11.30 uur het blok ‘Samen’ als alternatief voor de ontmoeting-
tijdens-het-broodje. Ook dat zal grotendeels digitaal plaatsvinden, maar met ruimte om 
elkaar informeel te spreken.  
 
We starten met het ‘G40Gesprek’. Onder leiding van een deskundige gespreksleider ga ik op 
locatie (uiteraard coronaproof) met enkele prominente gasten, waaronder de voorzitter van 
de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen Bernard ter Haar, in debat over 
de grote opgaven van een nieuw Kabinet. Dit doen we vanuit de optiek van de steden zoals 
die onder andere in onder andere in onze Strategische Agenda staat. Waar liggen de kansen 
en de risico’s? Wie zijn je partners? Wat betekent dat: één overheid en wat is daarvoor 
nodig? En hoe verhouden de stad en de regio zich? Er is dus iets om naar (uit) te kijken! 
Jullie worden uitdrukkelijk uitgenodigd via Teams bij dit debat aanwezig te zijn en via de chat 
inbreng leveren. Af en toe zal de gespreksleider ‘digitale deelnemers’ uitnodigen om een 
reactie te geven. Het ‘G40Gesprek’ neemt zo’n drie kwartier in beslag. Dat maakt het kort-
en-krachtig. Een mooie uitdaging om argumenten zo helder en scherp mogelijk te wisselen. 
Jullie ontvangen binnenkort de link om deel te kunnen nemen. 
 
Aansluitend peilen we jullie mening over digitaal netwerken. Online worden daar wat vragen 
over gesteld. Het totaalbeeld van de antwoorden verschijnt direct in beeld. We kunnen daar 
dus ter plekke al een eerste gevoel over delen. 
 
Daarna bieden we ruimte om aan meerdere lunchtafels nog eens te wikken en te wegen wat 
er allemaal besproken is. Dit wordt begeleid door tafeldames en -heren. De ontmoeting 
verloopt via het scherm en de broodjes zullen dus zelf gesmeerd moeten worden. Maar we 
vertrouwen erop dat we hiermee een mooi alternatief voor het informele samenzijn bieden. 
Ook de link hiervoor ontvangen jullie snel. 
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Ik sluit het blok ‘Samen’ af met een blik op het belangrijke verkiezingsjaar 2021. 
 
Normaal gebruiken we de netwerkdag ook om besluiten te laten nemen door het Algemeen 
Bestuur. In december zal dat over de begroting van 2021 moeten gebeuren. In de huidige 
opzet van de dag is dat echter niet praktisch. De begroting wordt daarom binnenkort in een 
apart bericht ter instemming aan jullie voorgelegd. 
 
Met hartelijke groet en graag tot ziens op 4 december! 
 
 
 
 
Paul Depla, 
voorzitter Stedennetwerk G40  



 

Digitaal programma G40 4 december 2020  

 
 
 
In navolging van de ‘digitale netwerkdag’ op 24 september zal ook de netwerkdag van 4 
december grotendeels via het beeldscherm plaatsvinden. Hieronder is een overzicht 
opgenomen van de themagroepen en pijlers die op die dag ‘bij elkaar komen’. Hiervoor zijn 
reeds uitnodigingen naar de deelnemers van de pijlers en themagroepen gestuurd. 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 de beschikbare agendastukken. De mailadressen van de 
secretarissen staan hieronder. 
 
Een nieuw onderdeel van de netwerkdag is het blok ‘Samen’. Zie daarover meer in de 
uitnodiging. 
 
 

Ochtend 
 
 
10.00 – 11.15 uur Themagroep Stedelijke Vernieuwing & Transformatie 
Secretaris: Laurens Huis in ’t Veld, laurens.huis.int.veld@groningen.nl  
 
De themagroep Stedelijke vernieuwing & transformatie staat in het teken van het 
Rijksprogramma Leefbaarheid & Veiligheid. Andy Clijnk, programmamanager Leefbaarheid 
en Veiligheid bij BZK, zal ons bijpraten over de achtergronden, stand van zaken en 
ontwikkelingen rond het programma. Daarbij gaat het over de integrale verkenning in 16 
stedelijke vernieuwingsgebieden (15 gemeenten), maar ook over de verkenning van 
handelingsperspectieven voor andere kwetsbare wijken en buurten, gebaseerd op de zeven 
leefvelden van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en op het gebied van governance 
en gemeenschapskracht. Andy Clijnk wil tevens graag met ons in gesprek over het ontwerp-
uitvoeringsprogramma voor het nieuwe kabinet en elementen voor een langjarige aanpak. 
Aan het programma is ook een leeragenda gekoppeld. Matthijs Uyterlinde van Platform31 
stelt daaromtrent de vraag aan de bestuurders waar de kennisbehoefte van onze gemeenten 
ligt: wat zijn de meest urgente, lastige vraagstukken op het gebied van leefbaarheid en 
veiligheid, wat willen we leren/bereiken en hoe komen we daar? Hij gaat tevens in op de 
resultaten van recent afgeronde en lopende projecten, die direct aan het Programma 
Leefbaarheid & Veiligheid en de betreffende Leeragenda zijn te koppelen. 
Het programma Leefbaarheid & Veiligheid heeft een brede scope en dat maakt deze 
bijeenkomst naast de focus op integrale wijkaanpak/wijkvernieuwing dus ook interessant 
voor bestuurders met portefeuilles als woningmarkt, veiligheid en sociaal domein. 
 
 
10.00-11.20 uur Themagroep Vitale Binnensteden 
Secretaris: Ilse Nieskens, i.nieskens@nijmegen.nl  
 
De themagroep vitale binnensteden borduurt voort op de twee bijeenkomsten deze zomer. 
Welke steden willen aan de slag met welke onderwerpen? Actieve steden nog gezocht! Op 
de agenda ook de samenwerking met de rijksoverheid.   
En ter inspiratie twee externe sprekers uit de creatieve sector en uit de onderzoekspraktijk; 
Welke rol kunnen culturele en creatieve instellingen spelen in het transformatieproces. 
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10.00-11.20 uur Themagroep Sterke Keten 
Secretaris: Koert Webbink, k.webbink@hengelo.nl  
 
We staan onder andere stil bij de verschillende onderdelen van het steun- en herstelpakket. 
Hierbij gaat ook de aandacht uit de naar uitrol van de crisisdienstverlening en ontwikkeling 
van de mobiliteitscentra in de arbeidsmarkregio’s. Hoe vullen wij onze rol van G40-
gemeenten het beste in? Hoe ziet onze samenwerking met onze partners eruit? Daarnaast 
kijken we al vast naar het jaar 2021 waarin natuurlijk ook de Tweede Kamerverkiezingen 
plaatsvinden. Wat zijn wij aftekeningen binnen de verkiezingsprogramma’s ten aanzien van 
de domeinen binnen de Sterke Keten? Daarbij willen we ook kijken of er nog onderwerpen 
zijn waar we vanuit de G40 nog een extra signaal willen afgeven richting de verkiezingen en 
formatie. 
 
 
10.00-11.20 uur          Themagroep Asiel & Vergunninghouders 
Secretarissen: Krista van der Heijden (krista.van.der.heijden.brugman@tilburg.nl) en Ankie 
Eleveld (aeleveld@almere.nl)  
 
In de Kamerbrief Opgaven Huisvesting vergunninghouders en Opvang is aangegeven hoe 
hoog de taakstelling zal worden voor 2021, maar er wordt ook een set 
ondersteuningsmaatregelen geboden aan gemeenten én er is aangegeven dat er voor het 
eind van dit jaar een Integrale Uitvoeringsagenda zal komen waarin wordt ingegaan op de 
volgende domeinen: Opvang, huisvesting, inburgering, participatie, ondersteuningsstructuur 
en financiën. Deze Integrale Uitvoeringsagenda zal voor het eind van dit jaar voorgelegd 
moet worden aan de LRT. Het Rijk, VNG, IPO, G4 en G40 zullen gezamenlijk deze Integrale 
Uitvoeringsagenda gaan opstellen en deze moet als aanvulling dienen van de 
Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot één 
integrale uitvoeringsagenda.  
Tijdens de bestuurlijke netwerkdag organiseren we een interactieve sessie waarbij uw input 
gevraagd wordt op onze inbreng richting de LRT en de Integrale Uitvoeringsagenda. Van 
tevoren ontvangt u een opsomming van punten (randvoorwaarden integraal vraagstuk Asiel 
en Vergunninghouders) waarover wij graag met u in gesprek gaan. 
 
 
10.00-11.20 uur          Themagroep Armoede en Schuldhulpverlening 
Secretaris: Debbie Jonker, d.jonker@deventer.nl  
 
Per januari 2021 wordt de Wet adviesrecht bij schuldenbewind van kracht. De Wet bepaalt 
dat schuldenbewind in het vervolg enkel voor bepaalde tijd mag worden uitgesproken, zodat 
een schuldenbewind niet langer duurt dan strikt noodzakelijk is en tevens de uitstroom uit 
schuldenbewind wordt bevorderd.  
Tijdens de sessie gaan we kort in op de wet en welke mogelijkheden gemeenten hebben. Dit 
doen we aan de hand van een aantal sprekers; zowel een gemeente die bewind in eigen 
beheer uitvoert, als een gemeente die een convenant heeft gesloten met bewindvoerders. 
We gaan daarna met elkaar in gesprek/discussie over de mogelijkheden die er zijn voor 
gemeenten, met name rondom de ‘opt in’ mogelijkheid die gemeenten krijgen met deze wet.  
De gemeente kan schriftelijk aan de rechtbank kenbaar maken dat zij advies wenst uit te 
brengen wanneer een inwoner bewindvoering op grond van problematische schulden 
aanvraagt. De rechtbank neemt dit advies mee in de overweging of het bewind voortgezet 
wordt of niet.  
 
 
10.00-11.30 uur Themagroep Duurzaamheid 
Secretaris: Marieke de Blok, m.blok@assen.nl 
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Tijdens deze sessie van de Themagroep Duurzaamheid gaan we met elkaar in gesprek over 
het thema ‘Biomassa’. Wat is biomassa precies? En wat zijn de voor- en nadelen? 
Verschillende gemeenten (met én zonder biomassacentrale) delen hun eigen ervaringen en 
leggen uit waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Gezamenlijk bekijken we of 
biomassa een noodzakelijke energiebron is en welke rol je als gemeente hierin kan pakken. 
 
 
10.00-11.30 uur Themagroep Financiën 
Secretaris: Freek Verbakel, fpga.verbakel@amersfoort.nl 
 
Uiteraard wordt stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen rond de herverdeling van het 
gemeentefonds. Tevens zullen elementen aan bod komen die zijn opgenomen in de 
gezamenlijke resolutie ‘Eerlijke financiële verhoudingen’. 
 
 

Samen 
 
 
11.30 – 12.15 uur Het G40Gesprek 
 
12.15 – 12.45 uur Digitaal netwerken 
 
12.45 – 13.15 uur Interactieve netwerklunch 
 
13.15 – 13.30 uur Blik op 2021 
 
 

Middag 
 
 
12.15-13.40 uur          Themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs 
Secretaris: Isabel Joosen, eam.joosen@breda.nl 
 
In deze sessie van de themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs gaan we met Albert-Jan Kruiter 
van Instituut Publieke Waarden, een aantal directeuren sociaal domein en Quirien van der 
Zijden van de Associatie Wijkteams in gesprek over de praktijk van integraal werken in de 
wijk. Dit gesprek bouwt door op een bespreking van dit thema op 9 oktober, waar we 
ervaringen uit een 5-tal van onze steden en uitkomsten van de visitatiecommissie ‘Financiële 
sturing en beheersing sociaal domein’ bespraken. We concludeerden dat na 5 jaar 
decentralisaties en het zoeken naar de beste manier om maatwerk aan inwoners te leveren, 
het gevoel is dat er een volgende stap nodig is. De inwoner en zijn omgeving mag nog meer 
centraal staan bij het afwegen of inzet van ondersteuning of zorg nodig is. We willen doen 
wat nodig is, maar ook laten wat niet nodig is. Daarvoor is er behoefte aan een breed 
maatschappelijk debat over wat we onder het normale leven verstaan en wanneer de 
overheid bijspringt. En als de overheid bijspringt, hebben we ook nog scherper beeld nodig 
bij wat we dan verstaan onder maatwerk. De rol van de toegang lijkt daarin cruciaal inclusief 
de vraag of het wel slim is om alle aanvragen met een maatwerk-bril te benaderen (mono- en 
multivragen)?  
We verdiepen samen met de gasten wat de opdracht aan onszelf is voor de komende fase 
en welke randvoorwaarden we van het nieuwe Kabinet nodig hebben om het integraal 
werken in de wijk steviger voeten onder de grond te geven. We sluiten af met een antwoord 
op de vraag wat we nodig hebben om zelf met deze opdracht aan de slag te gaan. En we 
verwerken de opbrengst in een brede propositie over de sleutelrol van gemeenten in het 
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Sociaal Domein aan het nieuwe Kabinet, waar we samen met VNG, G4, NDSD, Divosa en 
andere partners aan werken.  
 
 
13.30-15.00 uur Themagroep Veiligheid 
Secretaris: Axel Weggelaar, axel.weggelaar@hetccv.nl 
 
De themagroep Veiligheid behandelt dit keer vier onderwerpen. Allereerst wordt er stil 
gestaan bij de komende jaarwisseling in coronatijd. Hoe gaan de steden daarmee om en wat 
kunnen we daar van elkaar vooraf leren. Daarna houdt Lisette de Bie, directeur Beschermen, 
Aanpakken en Voorkomen van het ministerie van JenV, een presentatie over het voorkomen 
van daderschap en welke preventieve aanpak daarbij wordt voorgestaan. Vervolgens krijgen 
we een presentatie van een best practice aanpak uit Schiedam over woonoverlast en 
huisjesmelkers. Tot slot gaan we in op het onderwerp ‘leefbaarheid en veiligheid’. Het 
ministerie van BZK laat zien welke conclusies zij verbonden hebben aan de verkenning 
Leefbaarheid en Veiligheid en hoe nu gewerkt wordt aan een ontwerp-uitvoeringsprogramma 
waarbij de steun van de G40 belangrijk is. 
 
 
14.15-15.30 uur Pijler Economie & Werk 
Secretaris: Denis Crompvoets, denis.crompvoets@sittard-geleen.nl  
 
De unaniem aangenomen Tweede Kamer motie Heerema/Segers over het Regionaal 
Herstelplan heeft een vervolg gekregen in een samenwerking van rijk, provincies en 
gemeenten ten behoeve van dit herstelplan. Boaz Adank (wethouder Breda) praat u bij over 
inhoud en proces. 
  
Nieuw in de pijler Economie en Werk is de themagroep Sociaal Ondernemerschap. Maarten 
van Vierssen (wethouder Apeldoorn) is de trekker van deze themagroep. Hij neemt u mee in 
wat deze themagroep de komende maanden gaat ondernemen. 
  
Binnenkort start in de pijler Economie en Werk ook de themagroep MKB-innovaties. 
Initiatiefnemer Frank den Brok (wethouder Oss) deelt zijn ideeën met u over deze 
themagroep. 
  
In opdracht van de G40 zijn vier bestuurlijke aanbevelingen voorgelegd aan de 
Interbestuurlijke Klankbordgroep Covid-19 over maatregelen in grensregio’s die leiden tot 
maatschappelijke en economische schade. In het pijleroverleg worden deze aanbevelingen 
toegelicht. 
  
Uiteraard krijgt u de actualiteiten te horen vanuit de themagroepen Smart Cities, Vitale 
Binnensteden en Sterke Keten. 
 
 
14.15-15.30 uur          Pijler Sociaal 
Secretaris: Marjon Vos, m.vos@helmond.nl 
 
In oktober bracht de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving het essay 
‘Gezondheidsverschillen nabij, complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal’ uit. Dit 
essay gaat over sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de ongelijkheid hierin die 
een hypotheek legt op de maatschappelijke veerkracht en onze welvaart. De RVS is nu 
bezig met een voortzetting op dit essay in de vorm van onderzoek naar “overlevers”. Hoe 
kan het zo zijn dat zoveel mensen in ons land continu aan het overleven zijn? Wat zegt dat 
over de inrichting van onze verzorgingsstaat en welke mogelijkheden liggen er in andere 
vormen van hulpverlenen en welke kans  (of noodzaak?) ligt er in het investeren in sociale 
en maatschappelijke veerkracht. Pieter Hilhorst gaat hierover graag met ons in gesprek. 
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14.15-15.30 uur Pijler Fysiek 
Secretaris: Renée Veldkamp, r.veldkamp@nijmegen.nl 
 
In de fysieke pijler staat het advies Toegang tot de stad op de agenda, dat de Raad voor de 
Leefomgeving en Infrastructuur vorige maand heeft uitgebracht. Met dit advies wil de raad 
het vraagstuk van de toegankelijkheid van steden agenderen. De RLI heeft de 
toegankelijkheid onderzocht op drie ruimtelijke functies: wonen, mobiliteit en voorzieningen. 
Dat maakt het advies extra relevant voor de fysieke pijler. Bovendien zijn wonen, mobiliteit 
en voorzieningen een voorwaarde voor werk, scholing, zorg en ontmoeting en worden 
daarom door de raad sleutelfuncties genoemd. De RLI constateert dat de stad steeds minder 
toegankelijk wordt, niet alleen voor kwetsbare groepen, maar ook voor middengroepen, die 
weliswaar zelfredzaam zijn maar toch moeilijk toegang tot het stedelijk leven krijgen en voor 
mensen die als groep een initiatief willen nemen. De RLI schetst hiervan vele voorbeelden 
en doet een aantal aanbevelingen aan de overheid, zowel rijk als gemeenten, over hoe die 
vanuit de leefwereld van de burger kan waarborgen dat steden toegankelijk zijn en blijven 
voor iedereen. Prof. Niels Koeman, lid van de RLI, oud-staatsraad bij de RvS, advocaat en 
deeltijd hoogleraar aan de UvA in milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht, presenteert het 
advies en gaat in gesprek met de wethouders in de fysieke pijler over het in praktijk brengen 
van toegankelijkheid voor iedereen. 
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