Jaarverslag 2013 VNG Flevoland.
Het jaar dat voor een groot deel
in het teken stond van de plannen
van minister Plasterk van BZK
om te komen tot een Noorvleugelprovincie
door de fusie van de provincies
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
Zal er in 2014 duidelijkheid komen?
Maar niet alles draaide om de fusieplannen.
De drie decentralisaties vroegen en vragen nog veel aandacht,
maar ook schaliegas, IBT en ICT beveiliging
waren onderwerpen die volop in de schijnwerpers stonden.
En…. 2013 was het laatste jaar van de collegeperiode 2010 – 2014.
Wat zullen de gemeenteraadsverkiezingen
op 19 maart 2014 voor de lokale politiek en de burgers betekenen?
Eerst de burger in 2014 – 2018?
Daarover vast meer in het jaarverslag 2014 van uw VNG Flevoland.
Uitgebracht tijdens de algemene ledenvoorjaarsvergadering van de VNG Flevoland op
7 april 2014 te Biddinghuizen (Flevonice).

Voorwoord van de secretaris bij het jaarverslag van de VNG Flevoland 2013.
Zo, de Collegeperiode 2010-2014 zit erop. Wat nu volgt zijn nieuwe
Collegeonderhandelingen en daarmee annex een vernieuwd bestuur van VNG-Flevoland.
Het wordt dus een nieuwe lente en een nieuw geluid.
Maar het oude geluid is nog niet verstomd, is soms nog niet eens op volle sterkte.
De Flevolandse agenda is nog niet afgehandeld, de portefeuilleoverleggen zijn nog niet
optimaal en over de Randstadprovincie zijn we nog lang niet uitgesproken.
Dat is maar goed ook. Het nieuwe bestuur wacht een schone taak. In ieder geval het
realiseren van de ambitie om de samenwerking binnen Flevoland te verbeteren, om de korte
lijnen en de praktische inslag leidend te laten zijn.
In dit jaarverslag leest u nog eens hoe het was in 2013. En eens temeer realiseert men zich
hoe snel wat eens toekomst was, alweer geschiedenis kan zijn.

Emmeloord, maart 2014
Aucke van der Werff,
Burgemeester Noordoostpolder/ secretaris VNG Flevoland.

Inleiding bij het jaarverslag 2013
Bij het jaarverslag over 2012 werd het al aangekondigd. Het jaarverslag van de VNG
Flevoland over 2013 zal geheel in digitale vorm verschijnen.
Het jaarverslag volgt qua opbouw en indeling de structuur van de website van de VNG
Flevoland. http://www.vng.nl/vereniging/platform/provinciale-afdelingen/vng-flevoland

Met het uitbrengen van dit verslag wordt een beeld geschetst van de plaatsgevonden
activiteiten van de VNG Flevoland in 2013. In hoofdlijnen wordt stil gestaan bij deze
activiteiten; voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht bij de relevante onderwerpen
op de hiervoor vermelde website.

Klaas Belgraver
adjunct secretaris VNG Flevoland.

1. Actieprogramma Lokaal Bestuur
http://www.vng.nl/vereniging/platform/provinciale-afdelingen/vngflevoland/actieprogramma-lokaal-bestuur

Het Actieprogramma Lokaal Bestuur (ALB) is een gezamenlijk
project van de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het project heeft als doel het
lokaal bestuur te versterken en het samenspel tussen politici te stimuleren. Samen met de
provinciale VNG-afdelingen van Flevoland, Utrecht en Gelderland worden bijeenkomsten
voor raadsleden en/of wethouders georganiseerd ter bevordering van de kwaliteit van het
openbaar bestuur.
In 2013 hebben in Flevoland geen specifieke bijeenkomsten van het Actieprogramma
plaatsgevonden. In voorkomende gevallen kon worden aangesloten bij bijeenkomsten in
Gelderland en/of Utrecht. Daarnaast verzorgde het Actieprogramma zelfstandig
bijeenkomsten als “Raad op zaterdag” waarop ingeschreven kon worden.
Los van het Actieprogramma Lokaal Bestuur vond op 11 december in Apeldoorn een
bestuurdersbijeenkomst plaats over geo-informatica, georganiseerd met DATA-land.

2. Ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen
http://www.vng.nl/vereniging/platform/provinciale-afdelingen/vng-flevoland/agendaen-verslagen-van-ab-en-db-vergaderingen

De algemene ledenvergaderingen:
Voor het jaar 2013 stonden twee algemene ledenvergaderingen gepland.
De Voorjaarsvergadering op 3 april in Zeewolde, met als thema “Met de komst van de
nationale politie heeft u als raadslid niets meer te zeggen over de veiligheid in uw gemeente”
en de Najaarsvergadering op 13 november te Lelystad met als centraal thema “Wat heeft de
gemeenteraad de kiezer te bieden bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014”.
De voorjaarsvergadering moest helaas worden geannuleerd wegens het beperkte aantal
aanmeldingen. De najaarsvergadering daar en tegen werd goed bezocht en leverde
boeiende discussies op o.l.v. Elisabeth van den Hoogen.

De dagelijks bestuursvergadering:
In 2013 is een start gemaakt om de bestuursvergaderingen op locatie in de zes Flevolandse
gemeenten te houden. Aansluitend op de bestuursvergadering zou dan een (lunch-)

ontmoeting plaatsvinden met het college van burgemeester en wethouders van de
gastgemeente. Met de colleges van Dronten, Zeewolde en Noordoost[polder hebben
dergelijke overleggen plaatsgevonden op respectievelijk 13 maart, 4 september en 11
december 2013. Geplande overleggen met de gemeentebesturen van Urk (22 mei ), Almere
(19 juni) en Lelystad (11 december) gingen om verschillende redenen niet door. De DB
vergaderingen gingen overigens op deze data, met uitzondering van 19 juni wegens het
bezoek van het nieuwe Koningspaar aan Flevoland, gewoon door.
Op 25 januari vond, aansluitend aan de reguliere bestuursvergadering, een ontmoeting
plaats met het bestuur van de VNG afdeling Overijssel in het stadhuis te Zwolle. Directeur D.
Verhoeven van bouwbedrijf Bramer BV hield een inleiding over het thema “Wat kan de lokale
overheid doen om de bouw weer op gang te krijgen?”.

Onderwerpen die op de agenda stonden waren o.a.: fusieproces van de drie provincies,
portefeuillehoudersoverleggen, voortgang van de drie decentralisaties, voordracht leden
VNG adviescommissies en ambassadeur “Concreter en beter”, voornemen gemeentelijke
herindeling tot 100.000+ gemeenten, voorziening in vacature adjunct secretaris per 1 januari
2014, ICT beveiliging, schaliegas (Flevoland wel of niet schaliegasvrije provincie?),Inter
Bestuurlijk Toezicht, voorbereiding op VNG jaarcongres 2013 te Zwolle en de BALV/
Bestuurdersdag op 29 november te Utrecht, informatie uitwisselingen uit de kringen van
gemeentesecretarissen en griffiers in Flevoland.

Samenstelling bestuur VNG Flevoland
http://www.vng.nl/vereniging/platform/provinciale-afdelingen/vng-flevoland/bestuur
Op grond van de statuten bestaat het bestuur uit 7 personen. Daarnaast wordt het bestuur
bijgestaan door adviseurs uit de kring van de gemeentesecretarissen, de griffierskring, VNG
organisatie Den Haag, adjunct secretaris en financiële ondersteuning.
In de samenstelling van het dagelijks bestuur is in 2013 geen wijziging opgetreden. Vandaar
dat de foto uit 2012 nog relevant is per 31 december 2013.

Vlnr. Hendrik de Vries, Pieter van Maaren, Ruud Luchtenveld, Bart Schouten, Aucke
van der Werff, René Peeters, Aat de Jonge, Klaas Belgraver, Chris Jansen.
Op de foto ontbreken: Rob van Nunspeet (adviseur kring gemeentesecretarissen) en
Ton Jacobs (adviseur VNG Den Haag).
Ereleden van de VNG Flevoland zijn de heren:
 A.C. van der Vliet
 A.P. Buijs
 R.S. Hofstee-Holtrop
 C. Dekker

3. Dossiers
http://www.vng.nl/vereniging/platform/provinciale-afdelingen/vng-flevoland/dossiers
In deze rubriek worden onderwerpen onder de aandacht gebracht die van bovengemeentelijk
belang zijn en inhoudelijk betrekking hebben op meerdere gemeenten en/of de provincie
Flevoland. Het zijn onderwerpen die ook terugkomen in de bestuursvergaderingen, dan wel
in de portefeuillehoudersoverleggen. Het biedt de geïnteresseerde lezer inzage in de
materie. We verwachten het aantal dossiers in de toekomst uit te breiden.

4. Fusieproces provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.
http://www.vng.nl/vereniging/platform/provinciale-afdelingen/vngflevoland/dossiers/fusieproces-provincie-flevoland
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 14 december 2012 het
formele startsein gegeven voor de procedure samenvoeging van de provincies Flevoland,
Utrecht en Noord-Holland.
Van het fusie proces is een document aangemaakt waarin alle belangrijke ontwikkelingen uit
de drie provincies, de Flevolandse gemeenten en het Rijk zijn terug te vinden. Het document
is op de site van de VNG Flevoland terug te vinden. De periode januari tot 16 oktober 2013
stond vooral in het teken van de ‘open overlegfase’ (hoorzittingen) van minister Plasterk in
de drie provincies en zo ook in Flevoland zowel met provinciale als gemeentgebestuurders
als met burgers en vertegenwoordigers van instellingen etc. Op uiterlijk 16 oktober konden
zienswijzen bij de minister worden ingediend. Ook in de Tweede Kamer en Eerste Kamer
hebben in 2013 beraadslagingen over het voorstel van de minister plaatsgevonden.
5. Flevolandse Agenda
In 2011 hebben er Provinciale Statenverkiezingen plaatsgevonden. Voor de VNG Flevoland
was dat aanleiding om een strategische provinciale agenda 2011 – 2015 op te stellen. Het
document is aangeboden aan de politieke partijen die het nieuwe college van Gedeputeerde
Staten formeerden. In reactie hierop heeft het nieuwe college van GS Flevoland de opdracht

gekregen, zoals vermeld in het coalitieakkoord, om samen met de gemeenten in Flevoland
en het Waterschap Zuiderzeeland, een samenwerkingsagenda op te stellen. Het doel is om
een gezamenlijke agenda voor Flevoland te maken en de bestuurlijke relaties tussen de
Flevolandse overheden te versterken. Deze afspraken worden vastgelegd in de Flevolandse
Agenda.
De Flevolandse Agenda werd voor het eerst opgesteld voor de periode 2011 – 2015 en was
het resultaat van het overleg tussen het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en
het bestuur van de VNG Flevoland.
De Flevolandse Agenda is voortgekomen uit de strategische agenda VNG Flevoland 2011 –
2015 “Zes plus een is zeven” en het Collegeuitvoeringsprogramma 2011 – 2015 “Ruimte
voor Flevoland” van GS Flevoland
De feitelijke uitwerking van de Flevolandse Agenda is in handen gelegd van de
portefeuillehoudersoverleggen.

6. Portefeuillehoudersoverleggen
http://www.vng.nl/vereniging/platform/provinciale-afdelingen/vngflevoland/portefeuillehoudersoverleggen

Na een voorbereiding en voorzichtige start in 2012 zijn de portefeuillehoudersoverleggen
Flevoland feitelijk in 2013 echt van start gegaan. Per beleidsdomein worden
portefeuillehoudersoverleggen belegd.
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Financieel domein
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Onderwijs en sport domein



Cultuur domein

Het portefeuillehoudersoverleg wordt samengesteld door de Flevolandse portefeuillehouders
op basis van de betreffende/ hun beleidsdomeinen. Bij deze overleggen schuift ook de
Gedeputeerde aan die het beleidsdomein in zijn/haar portefeuille heeft. En – al naar gelang
het agenda onderwerp - is ook het waterschap Zuiderzeeland vertegenwoordigd in de
persoon van de dijkgraaf of een heemraad.
Voorzitter van het overleg is in principe de portefeuillehouder die ook zitting heeft in de
gelijknamige landelijke beleidscommissie van de VNG. Op deze manier kan een snelle
terugkoppeling vanuit de VNG commissie met de collega portefeuillehouders plaatsvinden.

Daar waar het een specifiek overleg vanuit de provincie betreft is de betreffende
gedeputeerde voorzitter.
De agenda voor het portefeuillehoudersoverleg wordt opgesteld door de voorzitter van
zijn/haar beleidsdomein, die daarin wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze
draagt ook zorg voor de verslaglegging. De bijeenkomsten worden gehouden in het stadhuis
te Lelystad.
De coördinatie en afstemming van de portefeuillehoudersoverleggen en de uitwisseling van
informatie via de site van de VNG Flevoland, ligt bij de secretaris van de VNG Flevoland.
De agenda van het portefeuillehoudersoverleg wordt zodanig opgesteld dat in het overleg
aandacht wordt besteed aan de onderlinge uitwisseling van informatie en afstemming en het
opstellen van de Flevolandse Agenda. Daarnaast staan actuele onderwerpen per
beleidsdomein op de agenda.
Op onderstaande data hebben portefeuillehoudersoverleggen plaatsgevonden in het
stadhuis te Lelystad: 8 februari, 5 april, 7 juni, 13 september en 15 december. In hoeverre de
opzet en de werkwijze voldoen aan de verwachtingen zal moeten blijken uit een door het
bestuur op te stellen evaluatie in het eerste kwartaal van 2014.

7. VNG Flevomeeting
http://www.vng.nl/vereniging/platform/provinciale-afdelingen/vng-flevoland/vngflevomeeting

Waar sommige provinciale VNG-afdelingen een 'bestuurdersdag' hebben, organiseert de
VNG Flevoland sinds 2008 een zogenaamde ‘VNG Flevomeeting’. Deze meeting wordt
jaarlijks gehouden aan het begin van het vergaderseizoen; meestal op een vrijdag in
september. De doelgroep is alle gemeentebestuurders (raad en college) uit Flevoland,
Statenleden en leden van Gedeputeerde Staten uit Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland,
Flevolandse Eerste en Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers uit maatschappelijke
organisaties, instellingen en bedrijven voor zover er een relatie is met het thema dat die dag
centraal staat.
De 6e VNG Flevomeeting vond op 20 september 2013 plaats. Dit jaar was de gemeente
Almere gastgemeente. Het thema was: “De grens tussen stad en land”. De ontvangst was op
de 30e verdieping van de WTC Carlton-tower in Almere met o.a. informatie over de
stedenbouwkundige ontwikkeling van Almere, de grens tussen stad en platteland, growing
green cities en Floriade. Aansluitend werden bezoeken gebracht aan Nobelhorst en Almere
Poort. De ontvangst door het gemeentebestuur van Almere vondplaats in het Groenhorst
College waar o.a. een buffet en een gevarieerd entertainment programma werd verzorgd.

Kennis werd o.a. gemaakt met Jantine Kriens, de nieuwe voorzitter van de directieraad VNG
die speciale gast was. Met een korte inleiding stelde zij zich tevens aan de aanwezigen voor
en gaf aan door het bijwonen van deze VNG Flevomeeting een geheel ander (positiever)
beeld van Almere te hebben gekregen. Een uitspraak die – aan het applaus af te meten –
door velen werd onderstreept.

8. Vertegenwoordiging in VNG commissies en andere overlegorganen.
http://www.vng.nl/vereniging/platform/provinciale-afdelingen/vngflevoland/vertegenwoordiging-in-vng-commissies-en-andere-overlegorganen

Vanuit de VNG Flevoland hebben onderstaande bestuurders per 31 december 2013 zitting in
het VNG bestuur of VNG commissies, dan wel in andere bestuursorganen niet zijnde VNG
commissies.
Commissie/ orgaan

Naam bestuurder

functie

gemeente

Voorzitter bestuur VNG

Mevr. Jorritsma -

burgemeester

Almere

Lebbink
College voor Arbeidszaken

Dhr. Gorter

burgemeester

Zeewolde

Bestuur en Veiligheid

Dhr. De Jonge

burgemeester

Dronten

Europa en Internationaal

Mevr.

burgemeester

Lelystad

Horselenberg
Onderwijs, Cultuur en Sport

Dhr. Peeters

wethouder

Almere

Werk en Inkomen

Dhr. De Jager

wethouder

Lelystad

Ruimte en Wonen

Dhr. Mulder

wethouder

Almere

Milieu en Mobiliteit

Dhr. Dijksterhuis

wethouder

Zeewolde

Gezondheid en Welzijn

Dhr. Bogerd

secretaris

Urk

Financiën

Dhr. Luchtenveld

wethouder

Lelystad

Dhr. Zijlstra

wethouder

Rechtspositie wethouders

Zeewolde

geen

en raadsleden 2006 - 2010
Subcommissie Decentrale

Mevr. W.C. Prins

wethouder

Zeewolde

Wethouder Urk

Namens de

Jeugdzorg
VEGANN

Dhr. L. Post

Vereniging van gemeenten

gemeenten NOP

aandeelhouders (Essent)

en Urk

binnen Noord Nederland

