
                  

 

Jaarverslag 2015 VNG Flevoland. 

Het jaar van de:  

VNG themabijeenkomsten 

Invoering van de transities 

Bestuursmutaties 

 aandacht voor radicalisering en veiligheid 

Opvang van asielzoekers 

Financiën en toekomst VNG Flevoland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Voorwoord  

Met 6 gemeenten is de VNG afdeling Flevoland veruit de kleinste in het land.  

Echter, omdat er geen differentiatie plaatsvindt naar provinciegrootte, mag en kan onze 

invloed niet onderschat worden. En bovendien het gaat om de inhoud, nietwaar. 

Het voordeel van zo'n kleine club is dat de besluitvorming eenvoudig is, de lijnen kort en de 

betrokkenheid groot. 

Echter ...... 

Het grote nadeel is de meerwaarde te erkennen en in te zien van de som der delen die VNG- 

Flevoland vertegenwoordigt. 

Daarin valt nog wel wat te verbeteren, daar zullen we het komend jaar als bestuur ons voor 

inzetten. 

Hoe dat in het afgelopen jaar gegaan is leest u in dit jaarverslag. 

Veel plezier daarbij gewenst 

 

Emmeloord, mei 2016 

Aucke van der Werff 

Secretaris VNG-Flevoland 

 

 

 

 

 

 

 

  



Inleiding bij het jaarverslag 2015 

 

Met het uitbrengen van dit verslag wordt een beeld geschetst van de plaatsgevonden 

activiteiten van de VNG Flevoland in 2015. Activiteiten die vooral gericht waren op het 

bedienen van raadsleden op actuele onderwerpen die in Flevoland speelden. Onderwerpen 

ook die gemeentegrens overstijgend en derhalve bij uitstek geschikt waren voor een 

gemeenschappelijke en gezamenlijke bespreking. Ondanks de met zorg samengestelde 

themabijeenkomsten met aantrekkelijke sprekers was het moeilijk om “volle zalen” te 

trekken. In een enkel geval (o.a. de traditionele/ jaarlijkse VNG Flevomeeting) moest een 

bijeenkomst worden geannuleerd vanwege het te geringe aantal aanmeldingen. Deze 

teruglopende belangstelling onder de gemeentebestuurders was en is een blijvend zorg en 

aandachtspunt voor de vereniging. Veel gehoord argument uit de kring van raadsleden is: 

beschikbare tijd en overvolle agenda’s waardoor prioriteiten gesteld moeten worden. 

Invulling van vacatures in het landelijke VNG bestuur en de VNG adviescommissies is 

(jaarlijks) een terugkerend fenomeen. Ook binnen (het bestuur van) de VNG Flevoland. Wie 

stellen zich beschikbaar, wie komt op de voordracht en wie wordt uiteindelijk door de 

ledenvergadering gekozen. Met het vertrek van Annemarie Jorritsma als burgemeester van 

Almere en als voorzitter van de landelijke VNG heeft de afdeling Flevoland sedert juni 2015, 

als enige provinciale VNG afdeling in ons land, geen vertegenwoordiging meer in het 

landelijk bestuur. Een ongewenste situatie. 

Voor mij persoonlijk is dit het laatste jaarverslag dat ik voor de vereniging heb mogen 

schrijven in verband met pensionering en beëindiging van mijn contract per 1 januari 2016. Ik 

kijk met veel plezier terug op de vele jaren dat ik als adjunct secretaris voor de vereniging 

heb mogen werken. 

Ik wens de vereniging en mijn opvolger het aller beste toe. 

 

Klaas Belgraver 

adjunct secretaris VNG Flevoland.  



1. Actieprogramma Lokaal Bestuur 

De activiteiten die voorheen werden georganiseerd onder de paraplu van Actieprogramma 

Lokaal Bestuur in samenwerking met de provinciale VNG afdelingen van Flevoland, Utrecht 

en Gelderland zijn per 1 januari 2015 beëindigd. Bijeenkomsten voor raadsleden als “Raad 

op zaterdag” werden ook in 2015 georganiseerd maar nu geheel onder verantwoordelijkheid 

van het VNG kantoor in Den Haag. Daarnaast organiseerden de beroeps- en 

belangenverenigingen voor raadsleden, wethouders, gemeentesecretarissen, griffiers en 

burgemeesters hun eigen bijeenkomsten. Informatievoorziening en 

deskundigheidsbevordering aan de gemeentebestuurders was daarmee niet alleen maar een 

privilege van VNG. 

2. Ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen 

 

De algemene ledenvergaderingen: 

Voor het jaar 2015 stonden twee algemene ledenvergaderingen gepland. 

De voorjaarsvergadering op 22 april in het gemeentehuis in Emmeloord en de 

najaarsvergadering op 25 november in het stadhuis in Almere. Om bezuinigingsredenen 

werden de beide bijeenkomsten, maar ook de themabijeenkomsten, in de gemeentehuizen 

gehouden in plaats van externe vergaderlocaties in de provincie. Voor de gastvrije houding 

van de gemeentebesturen om de VNG bijeenkomsten daar te mogen organiseren spreekt 

het bestuur zijn waardering uit. 

De dagelijks bestuursvergadering: 

De bestuursvergaderingen  van de VNG Flevoland vonden evenals voorgaande jaren tot 

1december 2015 plaats in het gemeentehuis te Dronten. De voorzitter Aat de Jonge heette 

de bestuursleden telkenmale hartelijk welkom op zijn kamer onder het genot van een goed 

gesprek, goede sfeer, koffie, thee en een prima verzorgde lunch. De bestuursvergadering 

van december vond plaats in de collegekamer van het stadhuis Lelystad, onder leiding van 

de nieuwe voorzitter Ed Rentenaar. 

Onderwerpen die het afgelopen jaar op de agenda stonden waren o.a.:  

 

 

- Invoering en voortgang van de drie decentralisaties, objectief verdeelmodel jeugd. 

- Opvang en huisvesting van vluchtelingen, komst van AZC 

- voordracht leden VNG adviescommissies,  

- voorbereiding op VNG jaarcongres 2015 en de BALV 

- informatie uitwisselingen uit de kringen van gemeentesecretarissen en griffiers in 

Flevoland. 

- Voorbereiding thema-avonden 2015 en VNG Flevomeeting 2015 

- Financiën en toekomst van de VNG Flevoland 

- Bestuursmutaties 

- Informatie-uitwisseling vanuit de zes gemeenten, zoals bedrijfsvoering, aanleg 

buitendijkse havens in Urk en Lelystad, openbaar vervoer, spoor en luchthaven 

Lelystad, natuur en recreatie, polderen in Flevoland met  IJsseloog, Markerwadden 



en Tulpeneiland, rolverdeling raad versus college, gesprekken met de samenleving, 

schaliegas, vacature burgemeester Almere, Floriade. 

Samenstelling bestuur VNG Flevoland 

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 2015 en aantal wijzigingen opgetreden. 

Afscheid werd genomen van: 

1. Bart Schouten, adviseur namens de griffiers. In zijn plaats is gekomen Robert 

Wassink, griffier gemeenteraad Noordoostpolder. 

2. Chris Jansen, raadslid Almere, namens de Flevolandse raadsleden. In zijn vacature 

was nog niet voorzien. 

3. Aat de Jonge als bestuurslid vanuit Dronten en als voorzitter van de vereniging. 

Vanuit Dronten wordt hij opgevolgd door Ton van Amerongen, wethouder Dronten en 

als voorzitter wordt hij opgevolgd door Ed Rentenaar, wethouder Lelystad en tevens 

vicevoorzitter van de vereniging. 

4. Klaas Belgraver, adjunct-secretaris per 1-1-2016. In die functie wordt hij opgevolgd 

door Harold Hofstra, portefeuille coördinator bij de gemeente Lelystad.  

 

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2015/ 1 januari 2016 ziet er als volgt uit: 

Ed Rentenaar, voorzitter Wethouder Lelystad 

Aucke van der Werff, secretaris Burgemeester Noordoostpolder 

Vacature raadslid Gemeenteraad Almere 

Rein Zijlstra, penningmeester Wethouder Zeewolde 

Freek Brouwer Wethouder Urk 

Ton van Amerongen Wethouder Dronten 

Froukje de Jonge Wethouder Almere 

Rob van Nunspeet, adviseur 
gemeentesecretarissen kring Flevoland 

Gemeentesecretaris Zeewolde 

Robert Wassink, adviseur kring griffiers 
Flevoland 

Raadsgriffier Noordoostpolder 

Harold Hofstra, adjunct-secretaris Portefeuille coördinator Lelystad 

 

Ereleden van de VNG Flevoland zijn de heren: 

 A.C. van der Vliet 

 C. Dekker 

 

 

 



 

 

 

3. VNG thema avonden 

In november 2014 werd gestart met de opzet van thema avonden, bestemd voor raadsleden, 

collegeleden, griffiers, directies, ambtenaren, leden van PS en GS en de directie van de 

provincie, college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Zuiderzeeland en 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in relatie tot het thema. Aan de hand 

van korte presentaties door een wethouder, een manager/ beleidsambtenaar en een externe 

deskundige worden discussies belegd gericht op – voor zover mogelijk – de hele keten van 

deskundigen over een bepaald thema. 

De eerste bijeenkomst in november 2014 over sociale fraude in het stadhuis te Lelystad was 

een zeer geslaagde bijeenkomst en vormde de basis voor een nieuwe reeks thema-avonden 

in 2015. 

De volgende bijeenkomsten vonden plaats: 

28 januari Energieakkoord      Zeewolde 

18 februari Monumenten in Flevoland     Dronten 

25 maart Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)   Dronten 

22 april Hoe staat het met de invoering van de decentralisaties?  Emmeloord 

27 mei  Hernieuwbare energie     Emmeloord 

24 juni  Kennismaking met het Waterschap Zuiderzeeland  Lelystad 

22 augustus Veiligheid bij evenementen (backstage Lowlands)  Biddinghuizen / 

uitgesteld tot Lowlands 2016 

28 september Radicalisering       Almere 

28 oktober Kennismaking met GS en PS Flevoland   Lelystad/ 

geannuleerd 

25 november Verbonden partijen      Almere 

 

Medewerking werd verleend aan bijeenkomsten georganiseerd vanuit de VNG Den Haag: 

28 januari Concreter en Beter (met ambassadeur Jop Fackeldey)  Lelystad  

19 februari Omgevingswet (met ambassadeur Jop Fackeldey)  Lelystad 

4 maart VNG Agenda 2020      Dronten 

     



4. VNG Flevomeeting  

Waar sommige provinciale VNG-afdelingen een 'Bestuurdersdag of “Congresdag”' 

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 8e VNG Flevomeeting stond gepland voor vrijdag 18 september 2015. Dit jaar was 

Zeewolde gastgemeente. Vanwege het zeer beperkte aantal aanmeldingen moest deze 

bijeenkomst worden geannuleerd. 

5. Vertegenwoordiging in VNG commissies. 

Vanuit de VNG Flevoland hebben onderstaande bestuurders per 31 december 2015 zitting in 

het VNG bestuur of VNG commissies. 

Commissie/ orgaan  Naam bestuurder  functie gemeente  

 Bestuur VNG  Vacature 

Flevoland 

  

College voor Arbeidszaken  Gerrit Jan Gorter  

Nico Versteeg 

Burgemeester 

      secretaris 

Zeewolde  

Lelystad 

 Bestuur en Veiligheid  Aat de Jonge burgemeester Dronten 

 Europa en Internationaal Gerrit Post wethouder          Urk 

Onderwijs, Cultuur en 

Sport  

René Peeters wethouder Almere  

Werk en Inkomen  John van den 

Heuvel 

wethouder Lelystad  

Dienstverlening en 

Informatiebeleid 

Rein Zijlstra 

Franc Weerwind 

Wethouder 

        Burgemeester 

   Zeewolde 

Almere 

Ruimte en Wonen  Jop Fackeldey wethouder  Lelystad 

 Milieu en Mobiliteit  Gerben 

Dijksterhuis 

wethouder Zeewolde 

Gezondheid en Welzijn Hennie Bogaards - 

Simonse 

wethouder Noordoostpolder 

Commissie Asiel, Migratie 

en Roma 

Margreet 

Horselenberg 

           burgemeester                       Lelystad 

Raadsleden en griffiers Diane Bergman           Raadslid                                    Lelystad 

Commissie 

Brandweerkamer 

Margreet 

Horselenberg 

burgemeester        Lelystad 



Subcommissie Water Frits Huis wethouder Almere 

Subcommissie Decentrale 

Jeugdzorg 

Freek Brouwer wethouder Urk 

    

Adviescommissie Publieke 

Gezondheid 

René Peeters Wethouder Almere 

    

 

6. Communicatie 

 

a. nieuwsbrieven 

Vanaf augustus 2015 verschenen er maandelijks nieuwsbrieven bestemd voor 

de gemeentebestuurders in Flevoland. 

 

b. Website 

De VNG Flevoland maakt al vele jaren gebruik van de website die onderdeel 

uitmaakt van de site van de landelijke VNG. Het kantoor van de VNG in Den 

Haag dient als webmaster. De invulling en verantwoordelijkheid daarvan ligt bij 

de adjunct-secretaris. 

Achtergrond informatie van alle onderwerpen in dit jaarverslag zijn terug te 

vinden op de site die te bereiken is via de volgende link: 

https://vng.nl/vereniging/platform/provinciale-afdelingen/vng-flevoland  

 

https://vng.nl/vereniging/platform/provinciale-afdelingen/vng-flevoland

