
Netwerkdag G40 op 17 september 2021 

PROGRAMMA 
 
De namen van de onderdelen zijn links naar Teams. Deelname kan door erop te ‘klikken’. 
 

Opening van de netwerkdag 
 
9.30 – 10.00 uur Plenaire opening door voorzitter Paul Depla e.a. 
 Vergadering van het Algemeen Bestuur van de G40. 
 Vergaderlink en agenda volgt z.s.m.  
 

Themagroepen 
 
 Economie & Werk 
10.00 – 10.15 uur Plenaire aftrap door pijlervoorzitter Pieter Meekels 
10.15 – 11.00 uur  Elevator pitches door bestuurlijke trekkers Breed MKB, Binnensteden, Human 

Capital, Smart Cities en Impact Ondernemen 
11.00 – 12.00 uur Werksessies 
 * Breed MKB 
 * Binnensteden 
 * Human Capital 
13.00-14.00 uur Themagroep Sterke Keten 
  
 Fysiek 
10.00 – 11.30 uur Themagroep Omgevingswet 
11.00 – 12.30 uur Themagroep Duurzaamheid 
11.00 – 12.30 uur Themagroep Woningmarkt 
 
 Sociaal 
10.00 – 11.00 uur Themagroep Wonen Welzijn Zorg & Woningmarkt 
11.00 – 12.00 uur Themagroep Armoede en Schulden 
12.30 – 13.45 uur Themagroep Zorg Jeugd en Onderwijs 
15.00 – 16.00 uur Themagroep Vergunninghouders & Asiel 
 
 Andere themagroepen 
10.30 – 12.00 uur Themagroep Financiën 
13.30 – 15.30 uur Themagroep Veiligheid  
 

Pijlers 
 
14.30-15.15 uur Pijler Economie & Werk  
14.30-16.00 uur Pijler Fysiek 
13.45-15.00 uur Pijler Sociaal 
  



TOELICHTING OP HET PROGRAMMA 
 

Economie & Werk 
 
Plenair deel (10.00 – 11.00 uur) 
 
a. Pieter Meekels markeert het moment: 

- COVID-19 heeft geleid tot een versnelling in de interbestuurlijke- en quadrupelhelix samenwerking; 
- met brede inbreng vanuit ondernemers en gemeenten in de regio’s liggen concrete aanbevelingen 

op tafel; 
- het moment om het goede werk af te ronden in de vorm van: 

* aanbevelingen aan Rijk, IPO en VNG 
* Belangrijkste discussiethema’s voor collegeonderhandelaars bestuursperiode 2022-2026 

 
b. Elevator pitches door bestuurlijke trekkers 

- Breed MKB, Binnensteden, Human Capital, Smart Cities, Impact Ondernemen (documenten worden 
met de agenda meegestuurd); 

- per pitch van vijf minuten: belangrijkste inzicht vanuit positie ondernemer en inwoner/werknemer 
en belangrijkste aanbevelingen. 

 
Vergaderlink voor het plenaire deel en de pitches: 

10.00u – 11.00u G40 BND Plenaire aftrap pijler Economie en Werk 

 
Werksessies (11.00 – 12.00 uur) 
 
a. Breed MKB 

- verdiepen op aanbevelingen Breed MKB 
- verrijking aanbevelingen vanuit samenhang met de inhoud van de 4 andere pitches 
- gedachtevorming over aanbevelingen aan Rijk, IPO en VNG 
- gedachtevorming over belangrijkste discussiethema’s voor collegeonderhandelaars bestuursperiode 

2022-2026 
 

Vergaderlink: 11.00u – 12.00u G40 BND werksessie Breed MKB 

b. Binnensteden 
- verdiepen op aanbevelingen Binnensteden 
- verrijking aanbevelingen vanuit samenhang met de inhoud van de 4 andere pitches 
- gedachtevorming over aanbevelingen aan Rijk, IPO en VNG 
- gedachtevorming over belangrijkste discussiethema’s voor collegeonderhandelaars bestuursperiode 

2022-2026 
 
Vergaderlink: 11.00u – 12.00u G40 BND werksessie Binnensteden 
 
c. Human Capital 

- verdiepen op aanbevelingen Human Capital 
- verrijking aanbevelingen vanuit samenhang met de inhoud van de 4 andere pitches 
- gedachtevorming over aanbevelingen aan Rijk, IPO en VNG 
- gedachtevorming over belangrijkste discussiethema’s voor collegeonderhandelaars bestuursperiode 

2022-2026 
 
Vergaderlink: 11.00u – 12.00u G40 BND werksessie Human Capital. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MDUxNTgxZTItOGI4YS00ZWRjLTgxZDMtM2U3MzkzZmQ3YTBk%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252245d0b263-379d-4ab6-a8b9-9fc26ad67b11%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b9343b83-2737-4f12-9fc2-d17cd43a40a2%2522%257d&data=04%7C01%7Cm.jaarsma%40almelo.nl%7C2eb77b28b7eb4459514b08d9710752c4%7C3ca2f1e75b234cf4858aed08f8f605cd%7C0%7C0%7C637665098539808217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=a3JG4eTnZbFDVLcXtpr16dK9um9aA7Dfs915IlcmLMU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ODBhOTAxYzgtMDU1ZC00NDQ2LWFhOWMtYjNmMmZhZGY3OGZi%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252245d0b263-379d-4ab6-a8b9-9fc26ad67b11%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b9343b83-2737-4f12-9fc2-d17cd43a40a2%2522%257d&data=04%7C01%7Cm.jaarsma%40almelo.nl%7C2eb77b28b7eb4459514b08d9710752c4%7C3ca2f1e75b234cf4858aed08f8f605cd%7C0%7C0%7C637665098539818217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FORjEkJs%2BcZY8oopX%2FLSGsxqhKSDGkVw7QuDOY0JDxI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZjZiZjkxZDMtZDQ4Yy00NDdjLWI3ZTAtZjZhZGIwODEwZDc3%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252245d0b263-379d-4ab6-a8b9-9fc26ad67b11%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522dbc156b7-20c5-479a-afb4-d11c8d1139b9%2522%257d&data=04%7C01%7Cm.jaarsma%40almelo.nl%7C2eb77b28b7eb4459514b08d9710752c4%7C3ca2f1e75b234cf4858aed08f8f605cd%7C0%7C0%7C637665098539818217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1fsa8JMwy1Dml5B2jgX2THbJCr8EA7iWo5Jl4AzKuKs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_OGZkNTQzMTgtZmRmMi00YTBjLTk2NTItNzI5OWY3YjAyOWI4%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252245d0b263-379d-4ab6-a8b9-9fc26ad67b11%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25228c6ee08b-901d-40e3-81df-0ee9e0c0519b%2522%257d&data=04%7C01%7Cm.jaarsma%40almelo.nl%7C2eb77b28b7eb4459514b08d9710752c4%7C3ca2f1e75b234cf4858aed08f8f605cd%7C0%7C0%7C637665098539808217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1JL9iW7kNjtdOtJB2vE9fyl5VJThkh9JhK7FVyin0E0%3D&reserved=0


 

Themagroep Sterke Keten (13.00 - 14.00 uur) 

Vindt plaats via Zoom Meetings. De agenda en stukken voor dit overleg volgen separaat per mail.  

Vergaderlink: https://us02web.zoom.us/j/87330664981?pwd=UTQ2K0x3ZHMrQ1BLc2podVJwYmR6dz09 

Meeting ID:        873 3066 4981  Passcode:           776729 

 
  

https://us02web.zoom.us/j/87330664981?pwd=UTQ2K0x3ZHMrQ1BLc2podVJwYmR6dz09


Fysiek 
 
Themagroep Omgevingswet (10.00 - 11.30 uur) 
Gaat de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking? Cathelijn Peters, directeur van het programma Aan de 
slag met de Omgevingswet, en Annemieke van Brunschot, programmamanager implementatie 
Omgevingswet bij de VNG, zullen tijdens deze bijeenkomst ingaan op de mijlpalen die bereikt moeten 
worden en de voortgang hierbij om de Omgevingswet als nieuw stelsel werkend te krijgen in de praktijk van 
gemeenten. 
Wat zijn de do's en don'ts indien je als gemeente aan de slag gaat met de Omgevingswet? Wim van Oekel, 
één van de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO's) zal zijn actuele ervaringen over 
verschillende vraagstukken, de valkuilen en aandachtpunten, die bij de implementatie van de 
Omgevingswet naar voren komen met u delen. 
 
Vergaderlink:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NWQ0NDM3MWQtYzdhMi00ZDYyLTg4ZDMtZWYxY2MyNmYxZmQ0%40thread.v2/0?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%224da6a3cb-5350-4fdb-b174-
05c3282613d1%22%2c%22Oid%22%3a%2221837105-4cb0-4047-a785-178130cd92a6%22%7d 
 
Themagroep Duurzaamheid (11.00-12.30 uur) 
De eerste 20 minuten bespreken we actuele ontwikkelingen en de stand van zaken rond de formatie en de 
lobby. 
Aansluitend is de verdiepingssessie: “De energietransitie in historisch perspectief” 

“De energietransitie is een grote maatschappelijke opgave: een transitie die we nog nooit eerder hebben 

gedaan. Of toch wel? Halverwege de 20e eeuw stapte Nederlandse huishoudens massaal over van kolen, 

olie en stadsgas naar het destijds nieuwe (en onbekende) aardgas. Wat kunnen we leren van het verleden? 

Sven Ringelberg, schrijver van het boek ‘De Nederlandse Aardgastransitie’, blikt samen met u terug op de 

geschiedenis van ons land en vertelt welke lessen we uit de aardgastransitie kunnen gebruiken in de huidige 

energietransitie”  

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de secretaris van de Themagroep Duurzaamheid, Marieke de 

Blok m.blok@assen.nl  

Vergaderlink Microsoft Teams-vergadering: 

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen 183827404@t.plcm.vc  

Videovergaderings-id: 128 361 658 8  

Alternatieve VTC-instructies  

Meer informatie | Opties voor vergadering  

 

Themagroep Woningmarkt (11.00 – 12.30 uur) 
Deze themabijeenkomst heeft inhoudelijke raakvlakken met Stedelijke vernieuwing & transformatie, 

Wonen, welzijn & zorg en Vergunninghouders. Leden van deze themagroepen en andere belangstellenden 

zijn van harte welkom deze themagroep bij te wonen. 

Bernard ter Haar en Richard Derksen (BZK, projectleider) zijn te gast voor een toelichting op en gesprek 

over het advies: Een thuis voor iedereen, waarin namens 5 ministeries, de VNG, G4 en G40 en Aedes, aan 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ0NDM3MWQtYzdhMi00ZDYyLTg4ZDMtZWYxY2MyNmYxZmQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224da6a3cb-5350-4fdb-b174-05c3282613d1%22%2c%22Oid%22%3a%2221837105-4cb0-4047-a785-178130cd92a6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ0NDM3MWQtYzdhMi00ZDYyLTg4ZDMtZWYxY2MyNmYxZmQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224da6a3cb-5350-4fdb-b174-05c3282613d1%22%2c%22Oid%22%3a%2221837105-4cb0-4047-a785-178130cd92a6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ0NDM3MWQtYzdhMi00ZDYyLTg4ZDMtZWYxY2MyNmYxZmQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224da6a3cb-5350-4fdb-b174-05c3282613d1%22%2c%22Oid%22%3a%2221837105-4cb0-4047-a785-178130cd92a6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ0NDM3MWQtYzdhMi00ZDYyLTg4ZDMtZWYxY2MyNmYxZmQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224da6a3cb-5350-4fdb-b174-05c3282613d1%22%2c%22Oid%22%3a%2221837105-4cb0-4047-a785-178130cd92a6%22%7d
mailto:m.blok@assen.nl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JkNDRiMjUtNDc5OS00YmE2LWFjMDQtZWU4NWJmNmM4YTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6e1092c-5d6e-4ef0-9c02-c5b2cdf179ea%22%2c%22Oid%22%3a%22cd50ece1-6295-40f6-861e-a27e786c531f%22%7d
mailto:183827404@t.plcm.vc
https://dialin.plcm.vc/teams/?key=183827404&conf=1283616588
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=cd50ece1-6295-40f6-861e-a27e786c531f&tenantId=b6e1092c-5d6e-4ef0-9c02-c5b2cdf179ea&threadId=19_meeting_M2JkNDRiMjUtNDc5OS00YmE2LWFjMDQtZWU4NWJmNmM4YTk4@thread.v2&messageId=0&language=nl-NL


een nieuw kabinet geadviseerd wordt over een integrale aanpak voor de huisvesting van alle 

aandachtsgroepen, van arbeidsmigranten, tot uitstromers uit zorginstellingen tot woonwagenbewoners. 

Een thuis voor iedereen wil verkokering van rijksbeleid doorbreken en zet de lokale uitvoeringspraktijk van 

steden en woningcorporaties centraal. Na het uitbrengen van het advies, start nu de implementatie ervan. 

De MRA en Parkstad Limburg starten daar meteen mee en een vertegenwoordigers namens een van deze 

regio’s zal dit toelichten. Natuurlijk is er voldoende ruimte voor verdiepende vragen en discussie. 

Daarna presenteert de Rabobank hun concept “Smartbuilds”. Hiermee willen ze een bijdrage leveren aan 

de realisatie van tijdelijke/verplaatsbare huisvesting in Nederland. Een mogelijk “hoe” dus in de realisatie 

van een thuis voor iedereen. 

Vergaderlink Microsoft Teams-vergadering:  

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Meer informatie | Opties voor vergadering  

________________________________________________________________________________ 

 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFhMWU1ZjEtOWJhNi00NDU0LWIzZGQtYzgwZGViYzlhZmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245d0b263-379d-4ab6-a8b9-9fc26ad67b11%22%2c%22Oid%22%3a%2215d3d6eb-30ad-4423-b5c3-c9e8d15933ac%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=15d3d6eb-30ad-4423-b5c3-c9e8d15933ac&tenantId=45d0b263-379d-4ab6-a8b9-9fc26ad67b11&threadId=19_meeting_NTFhMWU1ZjEtOWJhNi00NDU0LWIzZGQtYzgwZGViYzlhZmFj@thread.v2&messageId=0&language=nl-NL


Sociaal  
 
Wonen Welzijn Zorg & Woningmarkt – 10:00 – 11:00 uur  

Vergaderlink:  klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

De Taskforce Wonen en Zorg stimuleert gemeenten om in 2022 prestatieafspraken te hebben gemaakt 

over wonen, zorg en welzijn. Maar voordat we afspraken met andere partijen kunnen maken, moeten we 

eerst binnen onze eigen gemeente in gesprek. Hoe doen we dat? Hoe zorgen we dat het fysieke domein 

(wonen) begrijpt wat het sociale domein (zorg en welzijn) dan nodig heeft en vice versa? En wat kunt u als 

wethouder doen om dat te faciliteren? 

De themagroep Wonen, Welzijn, Zorg organiseert samen met de themagroep Woningmarkt een 

themasessie over deze uitdaging. Zowel wethouders Wonen als wethouders Zorg en Welzijn worden van 

harte uitgenodigd om dit thema met elkaar te bespreken, goede voorbeelden te horen en ervaringen te 

delen. 

 

Armoede en Schulden – 11:00 – 12:00 uur  

Vergaderlink: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; ervaringen van het eerste half jaar 

Op 1 januari 2021 werd de gewijzigde Wgs van kracht. Grootste verandering daarin is dat vroeg signalering 

een wettelijke taak van gemeenten is geworden.  

Tijdens de sessie van de Themagroep Armoede en schulden gaan we met elkaar is gesprek over de 

ervaringen van het eerste half jaar van deze gewijzigde wet.  

Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En vooral ook: wat hebben gemeenten daarin nodig en waar kunnen 

we elkaar ook ondersteunen/versterken.  

 

Zorg Jeugd en Onderwijs – 12:30 – 13:45 uur 

Vergaderlink: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

De Wmo in 2022-2026 

De bijeenkomst van de themagroep ZJO belooft een bijzondere te worden. Allereerst natuurlijk vanwege 

het feit dat dit de laatste bijeenkomst is die onder voorzitterschap van Miriam Haagh plaatsvindt. Zoals 

ieder weet, start zij per 1 oktober aanstaande in een nieuwe baan. Maar de bijeenkomst is ook bijzonder 

gelet op het programma dat we voor ogen hebben. Ons gespreksthema is wat we als wethouders als ‘het 

verhaal van de Wmo’ in de komende collegeperiode zien. Over een halfjaar zijn er nieuwe verkiezingen en 

zal vervolgens gesproken worden over de nieuwe collegeprogramma’s. Hoe willen we de komende periode 

de Wmo uitvoeren? Wat wordt ons verhaal daarbij? Ter voorbereiding op ons gesprek hebben we de 

boodschappen opgenomen van een zestal gesprekspartners die de afgelopen jaren veel met ons te maken 

hebben gehad. Dat zijn: 

- Henk Reijnen van VWS 

- Illya Soffer van Iederin 

- Esmé Wiegman van Valente 

- Wouter van Soest van Actiz 

- Ruben Wenselaar van Menzis 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YjVhZWQ0ZjYtNDBmMy00YjBiLThkMzItNjM3MjY0NDllMWRk%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252234a0e008-be07-4746-919d-60b49823db2e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a6fea857-3203-4978-9621-5699dc823326%2522%257d&data=04%7C01%7Cm.jaarsma%40almelo.nl%7C11ea0954ca764600500808d96eb111ec%7C3ca2f1e75b234cf4858aed08f8f605cd%7C0%7C0%7C637662529075293853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IczcijB%2BK6DJtFhclwwU%2BjcfBTw9VgVWofTPcTvuJaE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NmQ5ZGM4NjctOGIzOS00OWQ0LWFkNWMtOWE4YTIwMjM3MWQ4%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25227f263ce8-b129-4c08-b21c-36d0ebea0d03%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221895ccc5-ce23-4973-b791-36a82f0cec0c%2522%257d&data=04%7C01%7Cm.jaarsma%40almelo.nl%7C11ea0954ca764600500808d96eb111ec%7C3ca2f1e75b234cf4858aed08f8f605cd%7C0%7C0%7C637662529075293853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dlItSn6Jr%2FtTibl0DKPoWcm4v5IWdj%2BP8%2BZosHGhEYc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZGUxMjM4MmYtODc0Ni00N2YyLTljZDMtMWViYmUyZmZjOGFk%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25227f263ce8-b129-4c08-b21c-36d0ebea0d03%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221895ccc5-ce23-4973-b791-36a82f0cec0c%2522%257d&data=04%7C01%7Cm.jaarsma%40almelo.nl%7C11ea0954ca764600500808d96eb111ec%7C3ca2f1e75b234cf4858aed08f8f605cd%7C0%7C0%7C637662529075303844%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=400ssRLd5Pjho3h4n4AuJ8iqnvo3jmgbrAwTIWVyoUs%3D&reserved=0


 
Ook Sven de Langen, G4 – wethouder en VNG commissievoorzitter is gevraagd een bijdrage te leveren. Zij 

hebben de vraag gekregen om te vertellen hoe zij vinden dat wij het als gemeenten doen: op welke punten 

gaat het goed? Waar moet het echt beter? We starten onze bijeenkomst met hun – opgenomen – 

bijdragen, dat zal voldoende aanknopingspunten geven voor een open gesprek over hoe we ‘ons verhaal’ 

voor de komende periode zien. Let wel, het onderwerp van gesprek is de Wmo. Maar wethouders Jeugd 

zullen ongetwijfeld hun voordeel met dit gesprek kunnen doen! 

 

Vergunninghouders & Asiel – 15:00 – 16:00 uur 

Vergaderlink: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Op 17 september willen we graag met u verder sparren over de Integrale Uitvoeringsagenda (van asiel tot 
en met Integratie).  

Waarbij we de volgende vragen centraal willen stellen:  

- Op welk thema of welke thema’s moet de G40 – de laatste maanden voor de 
gemeenteraadsverkiezing – extra inzet plegen?  

- En waar zitten de knelpunten?  
 

Uw visie t.a.v. de benodigde organisatiestructuur binnen de G40 op dit thema is hierbij van belang. Vindt u 
dat deze themagroep inclusief alle onderwerpen apart behouden moet blijven of ziet u mogelijk andere 
verbindingen die beter gelegd kunnen worden binnen de Sociale Pijler? Welke advies heeft u voor de 
nieuwe bestuurders die na de verkiezingen deelnemen aan deze G40 overlegstructuur?  

Tot slot willen we de actuele ontwikkelingen binnen het programma VIA (Verdere Integratie op de 
Arbeidsmarkt) met u delen. Tijdens het overleg willen wij u een aantal vragen voorleggen, zodat dit kan 
dienen als input voor de G40 vertegenwoordiging binnen de Taskforce Werk & Integratie.  

Hopelijk zien we u op 17 september bij de digitale meeting van de themagroep Vergunninghouders & Asiel. 

Mocht u buiten deze onderwerpen graag nog een ander onderwerp willen agenderen, dan kunt u dat 

uiteraard altijd aangeven.   
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Andere themagroepen 
 
Themagroep Financiën (10.30 – 12.00 uur) 
 
In de Themagroep financiën blikken we vooruit op Prinsjesdag: wat zit er voor de gemeenten in het vast en 
welke (financiële) consequenties heeft dat? Ook bespreken we de laatste actualisatie van de herverdeling 
van het gemeentefonds, die behoorlijke verschuivingen ten opzichte van het vorige voorstel teweeg brengt. 
 
Vergaderlink: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NWE1MjAyNWMtMGYyNS00MTg2LWJmMDctZTU2ODE3NmUwMzhl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22d9cef3d2-0eb3-4504-b431-
80c617bfc930%22%2c%22Oid%22%3a%225372c9b2-e0de-4f61-9b7b-ca8aa7d62c97%22%7d 
 
 
Themagroep Veiligheid (13.30 – 15.30 uur) 
 
Vergaderlink: 
Link enkel op aanvraag bij secretaris Axel Weggelaar; axel.weggelaar@hetccv.nl 
 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NWE1MjAyNWMtMGYyNS00MTg2LWJmMDctZTU2ODE3NmUwMzhl%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522d9cef3d2-0eb3-4504-b431-80c617bfc930%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225372c9b2-e0de-4f61-9b7b-ca8aa7d62c97%2522%257d&data=04%7C01%7Cm.jaarsma%40almelo.nl%7C47ab8652ac0841c0f1eb08d96e1a5172%7C3ca2f1e75b234cf4858aed08f8f605cd%7C0%7C0%7C637661881584632317%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mzxsZgc4lNU4T80TX9k92kShSRZURoLSquwpWd%2FH%2FPY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NWE1MjAyNWMtMGYyNS00MTg2LWJmMDctZTU2ODE3NmUwMzhl%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522d9cef3d2-0eb3-4504-b431-80c617bfc930%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225372c9b2-e0de-4f61-9b7b-ca8aa7d62c97%2522%257d&data=04%7C01%7Cm.jaarsma%40almelo.nl%7C47ab8652ac0841c0f1eb08d96e1a5172%7C3ca2f1e75b234cf4858aed08f8f605cd%7C0%7C0%7C637661881584632317%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mzxsZgc4lNU4T80TX9k92kShSRZURoLSquwpWd%2FH%2FPY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NWE1MjAyNWMtMGYyNS00MTg2LWJmMDctZTU2ODE3NmUwMzhl%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522d9cef3d2-0eb3-4504-b431-80c617bfc930%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225372c9b2-e0de-4f61-9b7b-ca8aa7d62c97%2522%257d&data=04%7C01%7Cm.jaarsma%40almelo.nl%7C47ab8652ac0841c0f1eb08d96e1a5172%7C3ca2f1e75b234cf4858aed08f8f605cd%7C0%7C0%7C637661881584632317%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mzxsZgc4lNU4T80TX9k92kShSRZURoLSquwpWd%2FH%2FPY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NWE1MjAyNWMtMGYyNS00MTg2LWJmMDctZTU2ODE3NmUwMzhl%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522d9cef3d2-0eb3-4504-b431-80c617bfc930%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225372c9b2-e0de-4f61-9b7b-ca8aa7d62c97%2522%257d&data=04%7C01%7Cm.jaarsma%40almelo.nl%7C47ab8652ac0841c0f1eb08d96e1a5172%7C3ca2f1e75b234cf4858aed08f8f605cd%7C0%7C0%7C637661881584632317%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mzxsZgc4lNU4T80TX9k92kShSRZURoLSquwpWd%2FH%2FPY%3D&reserved=0


Pijlers 
 
Pijler Economie & Werk (14.30 – 15.15 uur) 
 
Vergaderlink: 14.30u – 15.15u G40 bestuurlijk overleg Pijler Economie en Werk 

Conclusies en afspraken: 
- delen met elkaar van de belangrijkste aanscherpingen van de aanbevelingen Breed MKB, Binnensteden 

en Human Capital; 
- de hoofdpunten m.b.t. de aanbevelingen aan Rijk, IPO en VNG; 
- de hoofdpunten m.b.t. de belangrijkste discussiethema’s voor collegeonderhandelaars bestuursperiode 

2022-2026; 
- gedachtevorming over vorm en inhoud eindproduct G40 portefeuillehouders E&W dat tijdens G40 BND 

op 3 december besproken wordt. 
 
Pijler Fysiek (14.30 – 16.00 uur) 
In de fysieke pijler hebben we het Planbureau voor de Leefomgeving uitgenodigd. David Hamers, 
hoofdonderzoeker van het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte, is te gast. Grote opgaven in een 
beperkte ruimte is het advies aan een nieuw kabinet over de grote opgaven in de leefomgeving: er moet 
een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken 
moeten er locaties worden gevonden voor windmolens en zonnepanelen, en door klimaatverandering, de 
landbouw, woningbouw en bedrijvigheid staat de draagkracht van de bodem, het water en de biodiversiteit 
onder grote druk. Al deze opgaven komen samen op het beperkte grondgebied van Nederland.  

Hoe lossen we dit op en verbeteren we de omgevingskwaliteit bij intensiever ruimtegebruik? Het PBL 
adviseert een nieuwe balans tussen de gebruikswaarde (economische benutting), belevingswaarde 
(perspectief van de burger) en toekomstwaarde (ecologische duurzaamheid) van de ruimte in Nederland. 
En bij de grote opgaven voor verstedelijking, klimaat, natuur, waterbeheer en landbouw moeten de bodem 
en het water veel meer centraal staan. Verder pleit het PBL voor een bovenregionale 
verstedelijkingsstrategie, meer resultaatverantwoordelijkheid van het rijk en betrokkenheid van burgers. 
Grote opgaven in een beperkte ruimte is onderdeel van het project voor de nieuwe ruimtelijke verkenning 
die het PBL maakt en over de scenario’s daarvoor zal David Hamers een tipje van de sluier oplichten. 

Over dit advies en de ruimtelijke verkenning gaan we in gesprek met het PBL. 

Vergaderlink Microsoft Teams-vergadering:  

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app  Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Meer informatie | Opties voor vergadering  

 
Pijler Sociaal (13.45 – 15.00 uur) 
 
Vergaderlink: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Voor de bijeenkomst van de Sociale Pijler hebben we Marije van den Berg uitgenodigd. Marije van den 

Berg is adviseur binnen het lokaal bestuur, onderzoekt, spreekt en schrijft. Voor meer 

informatie https://www.democratieinuitvoering.nl. Zij is onder andere bekend van haar boek STOP, 

stopstrategie voor organisaties. Op dit moment werkt ze aan haar nieuwe boek dat ‘De beleidsbubbel’ gaat 

heten. Daarmee kun je wel voorspellen waar gemeenten wat haar betreft mee kunnen stoppen.  

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is dit een mooi moment om te kijken naar ons doen 

en handelen. Soms hebben we het te ingewikkeld gemaakt en is de afstand tot onze (kwetsbare) inwoner 

onbedoeld groot geworden. Terwijl we juist het vertrouwen in de overheid willen vergroten, toegankelijk 
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willen zijn. In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek hoe we beleid weer dienstbaar maken 

aan kwaliteit in de uitvoering. Sommige dingen moeten veranderen, met sommige dingen moeten we 

stoppen. Marije van den Berg neemt ons mee in de signalen en manieren om te stoppen en daarmee 

zoeken we uit hoe we ruimte maken om de goede dingen goed te doen. 

 


