


VNG thema-avonden en andere VNG bijeenkomsten 2015 VNG Flevoland 

18-2-2015 "Monumenten in Flevoland", in alle soorten en maten en ook toekomstige....... 

Onderzoek door het Nationaal Restauratiefonds geeft aan dat ruim 80% van de Nederlanders het 
belangrijk vindt dat monumenten worden behouden. Van alle Nederlanders vindt 38% het zelfs zeer 
belangrijk. Volgens 88% van de Nederlanders heeft de aanwezigheid van monumenten duidelijk een 
positieve invloed op de aantrekkelijkheid van een stad of dorp. 

Een discussie thema-avond, o.l.v. wethouder Ton van Amerongen van Dronten, met gemeente- en 
provincie bestuurders uit Flevoland, ambtenaren, waterschap en maatschappelijke organisaties op 
het terrein van monumentenzorg. Organisatie: VNG Flevoland. Locatie: gemeentehuis Dronten; 
aanvang 19.30 uur. Inlichtingen: vngflevoland@dronten.nl    

 

19-2-2015 Roadshow Omgevingswet,..omdat u de stad beter wilt maken….. 

De Omgevingswet ligt in het verschiet en daarmee een groet verandering voor d e inrichting van onze 
fysieke leefomgeving. Dit is voor gemeentebestuurders en ambtenaren het momentum om aan de 
slag te gaan. De wet voorziet de lokale overheden om met nieuwe tools werk te maken van hun stad. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door G32 Fysieke Pijler, onder voorzitterschap van wethouder 
Jop Fackeldey van Lelystad en de ( landelijke) VNG. Ondersteuning wordt verleend door het 
ministerie van I & M en Elba-Rec. Locatie: stadhuis Lelystad; aanvang 13.00 uur. Inlichtingen: 
www.roadshowomgevingswet.nl  

Nb. Inschrijving  is niet meer mogelijk. 

4-3-2015 "VNG Agenda 2020".  

Voor welke taken zien de gemeenten zich in 2020 geplaatst? Welke rol vervult de burger en de 
gemeenteraad in 2020? Is er ruimte voor een eigen gemeentelijk belastingdomein? Worden er nog 
meer taken overgeheveld naar de gemeenten? Raadsleden, collegeleden, directies en 
vertegenwoordigers uit de samenleving discussiëren over deze en andere vraagstukken als opmaat 
voor het opstellen van de landelijke VNG Agenda 2020. Organisatie: VNG Flevoland. Locatie: 
gemeentehuis Dronten; aanvang 19.15 uur. Inlichtingen: vngflevoland@dronten.nl   

 

25-3-2015 BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie voltooit in Flevoland. 

 In deze bijeenkomst  wordt stilgestaan bij de afronding van het BGT-project in Flevoland ruim een 
jaar voor de verplichte invoeringsdatum van 1-1-2016. Burgemeester Frans Bakhuijs van Nieuwegein 
belicht met een tweetal ambtelijke deskundigen uit Almere en Dronten de betekenis ervan. 
Wethouder Rein Zijlstra van Zeewolde, tevens lid van de VNG adviescommissie Dienstverlening en 
Informariebeleid is de voorzitter van deze bijeenkomst. 

Als u deze themabijeenkomst heeft bijgewoond heeft u inzicht gekregen in één van de belangrijke 
schakels in de landelijke basisregistraties. Wij laten u zien dat de BGT dé kans is om aansluiting te 
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zoeken met interne afnemers, zoals met de beheerders van de openbare ruimte (BOR), de 
basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de wet onroerend zaken (WOZ). De BGT krijgt pas 
echt meerwaarde bij integratie met deze registraties. Wij laten u zien dat een wettelijke verplichting 
van last tot lust kan veranderen. 

Een avond voor raadsleden, collegeleden, directies en vertegenwoordigers van Provincie Flevoland 
en het Waterschap Zuiderzeeland en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, waar 
onder DATA Land. Organisatie: VNG Flevoland. Locatie: gemeentehuis Dronten; aanvang 19.30 uur. 
Inlichtingen: vngflevoland@dronten.nl   

 

22-4-2015 Invoering van de 3D's per 1-1-2015. (met vooraf de VNG leden voorjaarsvergadering) 

Er is bijna 4 maanden ervaring opgedaan met de invoering van de 3D's. Tijd voor een "eerste" 
impressie van deze grootste decentralisatie operatie in de gemeentelijke geschiedenis. De aanloop 
kennen we allemaal. Maar hoe verliep het daarna? Hoeveel keukentafelgesprekken zijn er in 
Flevoland gevoerd? Hoeveel contracten zijn er met zorgaanbieders gesloten? Naast feiten en cijfers is 
de centrale vraag: heeft het opgeleverd wat de wetgever er van verwachte? Zijn de burgers/klanten 
tevreden met de nieuwe situatie? En de gemeenten? Kunnen zij de nieuwe werkzaamheden zowel 
bestuurlijk als ambtelijk aan? Is zorg nu opeens een hot politiek item geworden waarop politici 
kunnen scoren? Bart Eigeman is een van de inleiders die hierover "van-buiten-af" een beschouwing 
geeft samen met lokale bestuurders, o.l.v. wethouder Hennie Bogaards van de Noordoostpolder 
(van-binnen-uit). Een avond voor raadsleden, collegeleden, directies, betrokken ambtenaren en 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in Flevoland. Organisatie: VNG Flevoland. 
Locatie: gemeentehuis te Emmeloord; aanvang 20.00 uur. Inlichtingen vngflevoland@dronten.nl   

De VNG leden voorjaarsvergadering begint om 19.30 uur. 

 

 27-5-2015 "Hernieuwbare energie". ………Flevoland energierijke proefpolder? 

Wordt Flevoland de proefpolder voor hernieuwbare energie? En staat de slogan "Flevoland levert je 
energie" straks op de toegangsborden van de provincie Flevoland? Windmolens in Flevoland zijn al 
goed voor de voorziening van vele duizenden woningen van elektriciteit. Schaliegas staat volop ter 
discussie. De provincie heeft zich al "schaliegas-vrij" verklaard. Maar zijn er naast "bedreigingen" ook 
"kansen" voor Flevoland? “Wind mee in Flevoland”? Samen met het Clingendael International Energy 
Program wordt dit onderwerp besproken met raadsleden, collegeleden, directies uit de Flevolandse 
gemeenten, de provincie Flevoland, het Waterschap en vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties in Flevoland. Organisatie: VNG Flevoland. Locatie gemeentehuis te Emmeloord; aanvang 
19.30 uur. Inlichtingen: vngflevoland@dronten.nl  

 

2 en 3 juni 2015 VNG Jaarcongres te Apeldoorn 
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24-6-2015 Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden (verbonden 
partijen) …….wie stuurt de gemeenschappelijke regeling eigenlijk aan? 
 
Op 1 januari 2015 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) van kracht geworden. 
De wijzigingen in deze wet zijn er ondermeer op gericht om de positie van de gemeenteraden te 
versterken. Zo is in artikel 34b bepaald dat het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke 
regeling vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene 
financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende 
gemeenten zendt. Dit betekent dus dat de gemeenteraad vóór 15 april 2015 de kaders voor de 
begroting 2016 van alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt, 
ontvangen moet hebben. 
 
Maar welke invloed heeft de raad nou echt op het beleid van een gemeenschappelijke regeling? 
 
Een avond met raadsleden vanuit verschillende gemeenten brainstormen over algemene financiële 
en beleidsmatige kaders voor een gemeenschappelijke regeling kan helpen om elkaar te leren 
kennen, begrijpen en vertrouwen. Naarmate het begrip en het vertrouwen groeien, zal blijken dat 
gemeenschappelijke regelingen weer verlengd lokaal bestuur worden, gestuurd door gemeenten. 
Deze VNG thema-avond is daar een mooie aanzet voor. 
 
Ook wordt er aandacht besteed aan het eerste (tussen-) rapport van de Raad voor het Openbaar 
Bestuur (ROB) over de ‘democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden’ dat in  januari 2015 
is uitgebracht aan de minister van BZK. IN het rapport verkent de ROB wat wordt verstaan onder 
legitimiteit van samenwerking, welke factoren de democratische legitimiteit beïnvloeden en welke 
knelpunten zich daarbij voordoen. 
 
Een boeiende thema-avond in het bijzonder voor raadsleden, griffiers, leden collages van B&W, 
directies en bestuurders van gemeenschappelijke regelingen in Flevoland e.o. Presentaties worden 
o.a. verzorgd door Rob van Nunspeet, gemeentesecretaris van Zeewolde, Wim Voeten, raadsgriffier 
van Etten-Leur en een lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. 

Locatie: Almere, Stadhuis (onder voor behoud); aanvang 19.30 uur. Organisatie en inlichtingen: 
vngflevoland@dronten.nl  

 

22-8-2015 Veiligheid bij Evenementen……backstage bij Lowlands  Biddinghuzien. 

Hoe veilig zijn grootschalige evenementen voor bezoekers?  Achter deze vraag schuilt een legio aan 
onderwerpen die om de hoek komt kijken bij het organiseren, vergunningverlening en 
toezichthouden bij grote evenementen waar vaak duizenden bezoekers op afkomen. Tijdens een 
‘college-on-tour’ krijgen deelnemers aan deze speciale VNG thema bijeenkomst  inzicht in het  
veiligheidsaspect bij Lowlands. Na afloop van deze  backstage  bent u  de rest van de dag 
gast/bezoeker van Lowlands. Het aantal deelnemers is evenwel beperkt. 

Locatie: Lowlands Biddinghuizen. Organisatie en inlichtingen: vngflevoland@dronten.nl  
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18-9-2015 VNG Flevomeeting te Zeewolde 

Dit jaar is  Zeewolde gastgemeente van deze jaarlijkse VNG Flevomeeting waar bestuurders  van 
gemeenten, provincie en Waterschap uit Flevoland elkaar in een informele sfeer ontmoeten romdom 
een nog nader vast te stellen programma. 

Noteert u al vast deze datum? Het programma speekt zich globaal af in de middag en deel van de 
avond. 

23-9-2015 Radicalisering……..niet alleen in uw buurgemeente! 

Op 15 januari jl verstuurde de VNG een eerste speciale ledenbrief inzake de lokale aanpak rond 
radicalisering. De VNG zal de komende tijd nauwer samenwerken met het Nederlands Genootschap 
van Burgemeesters, de rijksdepartementen en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid. In deze eerste ledenbrief over dit onderwerp informeert de VNG gemeenten over aanpak 
van radicalisering en gewelddadig jihadisme in Nederland en worden tips gegeven over lokale inzet. 

Over dit actuele onderwerp wordt een VNG thema-avond belegd. Nadere informatie volgt. 

Locatie: Stadhuis Almere; aanvang 19.30 uur tot 21.30 uur. Organisatie en inlichtingen: 
vngflevoland@dronten.nl  

 

28-10-2015 VNG thema-avond. Programma nog nader vast te stellen 

Locatie: gemeentehuis Urk; aanvang 19.30 uur 

 

25-11-2015 Leden najaarsvergadering + VNG thema-avond (programma nog nader vast te stellen) 

Locatie: De Cantine te Lelystad (Batavia Haven); aanvang 19.30 uur. 

 

Flevoland, 17-2-2015 

Inlichtingen bij vngflevoland@dronten.nl 

Klaas Belgraver, secretaris (06-20607853) 
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