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Beste collega bestuurders van de G32, 

 

De betekenis van het nieuwe regeerakkoord begint door te klinken in onze steden en  roept 

wisselende reacties op.  “Boter bij de vis” , is een belangrijke boodschap van de G32 aan het 

nieuwe kabinet.  Binnen de verschillende themagroepen en pijlers is dit ongetwijfeld een 

belangrijk bespreekpunt.  Dit keer  zijn wij  te gast in het stadhuis in Lelystad, stadhuisplein 2.   

 

Op deze netwerkdag  moet ook worden beslist over het lidmaatschap van twee gemeenten 

die zich hebben aangemeld als potentieel lid: Assen en Hilversum .  Als daarmee wordt 

ingestemd , vertegenwoordigt de G32  veertig steden met ruim 5 miljoen inwoners.  Op basis 

van de gehanteerde criteria is daarmee de  grens van het aantal aangesloten steden bereikt  

en daarmee worden we ‘G40’.   Besluitvorming zal plaatsvinden in het algemeen  bestuur 

aan het slot van deze netwerkdag.  

 

Programma netwerkdag donderdag 30 november 

De dag start om 10.00 met vijf themagroepen. Aansluitend vinden de andere themagroep- 

en pijlerbijeenkomsten plaats en om 15.30 wordt de dag afgerond met de vergadering van 

het algemeen bestuur en tenslotte de netwerkborrel. Het programma  van de netwerkdag is 

bijgevoegd. De vergaderstukken worden in begin week 47 geplaatst in ibabs.  Ik wil graag  uw 

aandacht vragen voor een aantal  bijzondere bijeenkomsten:  

 

• Vergadering Sociale Pijler (9:00 - 10:00) 

Op de G32 Bestuurlijke Netwerkdag van 30 november nemen we afscheid van 

wethouder Blokhuis en maken we kennis met staatssecretaris Blokhuis. Zijn portefeuille 

strekt zich uit van o.a. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen tot preventie, 

GGZ en gezondheidsbevordering.  

 

• Themasessie mensen tussen wal en schip  (10.00-11.00) 

in deze themasessie wordt ingegaan op de huisvesting van moeilijk bereikbare mensen 

met armoede en schulden. Mensen die wonen in de rafelranden van de woningmarkt, 

zoals verouderde vakantieparken, volkstuinen of lege bedrijfspanden. Met inleidingen 

van wethouder Arjan Vliegenthart (Amsterdam) en Nico van Buren (Platform31) 

 

• Themasessie Jeugd en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (10.00-11.00) 

In deze themasessie geeft Ton Heerts, voorzitter MBO-raad een inleiding met o.a. een 

terugblik op de Jong Volwassenen Top en de samenwerking op het gebied van de 
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aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren.  

 

• Themagroep Ondernemerschap (11.15-12.15) 

In de themagroep Ondernemerschap houden Valerie Vallenduuk van de stichting Present 

Your Startup en Marja Pelzer, MKB-Nederland een presentatie over het project “Leer-

werkmakelaar” bij Haagse MKB-bedrijven.  

  

• Themagroep financiën (11.15-12.15) 

Door de VNG zal een presentatie gegeven worden op basis van de meest actuele 

informatie over de financiële gevolgen van het regeerakkoord.  In het verlengde daarvan 

zal discussie plaatsvinden over de betekenis voor de G32-steden. 

 

• Themagroep Sluitend aanbod van Wonen, welzijn en zorg (11.15 – 12.15) 
Schaarste aan goedkope woningen is een knelpunt en voorrang voor de ene groep leidt 
tot langere wachttijden voor anderen, dus ‘verdringing’.  Naast afspraken over aantallen 
en financieringscategorieën zal er meer aandacht moeten zijn voor begeleiding, 
preventief handelen en financiële ondersteuning . Dit zijn twee van de negen 
aandachtspunten die naar voren kwam in de uitvraag onder wethouders jeugd en Wmo 
over hun betrokkenheid bij het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties. In 
deze sessie gaan we naar aanleiding hiervan met elkaar in gesprek over de 
prestatieafspraken.  
 

• Doorstart themagroep statushouders (11.15-12.15) 

De plannen in het nieuwe regeerakkoord en het aflopen van het bestuursakkoord Asiel 

en Integratie geven urgentie voor de G32-steden om van ons te laten horen.  Vooral 

waar het gaat om inburgering , integratie en toeleiding naar onderwijs en werk. In deze 

sessie bespreken we waar we onze inzet, in samenhang met VNG, G4 en Divosa meest 

effectief op kunnen richten. 

 

• Themasessie regionale samenwerking (13.00 uur – 14.00) 

Regionale samenwerking vergt een andere manier van kijken, denken en handelen. Maar 

hoe dan? En wat hebben burgemeesters en wethouders nodig om dit voor elkaar te 

krijgen?  De 4e VNG Denktank buigt zich over dit thema en doet dat langs de lijn van de 

inhoud: arbeidsmarktvraagstukken.  

Tijdens deze sessie, onder leiding van Milo Schoenmaker (burgemeester Gouda en 

tevens voorzitter van de 4e VNG Denktank), is er gelegenheid om te horen waar de VNG 

Denktank staat en om input te leveren. Hiertoe zal prof. dr. ing. Geert Teisman van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam een introductie verzorgen. Tevens is er ruimte in een 

plenaire discussie om suggesties aan te leveren voor het eindproduct van de 4e VNG 

Denktank: waar zijn burgemeesters en wethouders na de verkiezingen 2018 mee 

geholpen om regionale samenwerking in de volgende bestuursperiode naar een next 

level te brengen. 

 

 



   
  

 

 

• Sociale Pijler (13.00 – 14.00) 

In de vergadering van de sociale pijler zal de voorzitter een terugkoppeling geven van het 

BO met de staatssecretaris een dag eerder. Daarnaast bespreken we wat de inbreng kan 

zijn in de komende BO’s. Tot slot bespreken we of het zinvol kan zijn om vanuit G32 

kennis te maken met de woordvoerders in de Tweede Kamer met een sociale portfeuille 

en wie daaraan mee wil werken. 

 

• Themagroep  Veiligheid / platform stedelijke veiligheid  (14.00-15.30) 

In deze bijeenkomst zal   worden ingegaan op actualiteiten uit het regeerakkoord:  

Ondermijning in relatie tot nieuwkabinetsbeleid  (en nieuwe middelenstroom) en 

experimenten gereguleerde cannabisteelt.  Ook zal worden ingegaan op de stand van 

zaken van het vraagstuk ‘aanpak van verwarde personen’  (Wet verplichte ggz).  

 

• Sociale Pijler  + Fysieke pijler (14.00 – 14.30) 

De bestuurders van de Fysieke en Sociale Pijler bespreken in gezamenlijkheid het 

vervallen/vernieuwen van de zorginfrastructuur-regeling. Vervolgens bespreken we de 

rol die de steden hebben om hun integrale opgave in wijken en buurten te kunnen 

uitvoeren, in samenhang met de transformatie in het sociale domein en het fysieke 

domein.  

 

• Fysieke Pijler(14.30-15.30) 

In het BO van de fysieke pijler is Erik Jan van Kempen, directeur Woningmarkt van het 

Ministerie van BZK aanwezig. Hij zal iets vertellen over de wijzigingen die binnen BZK aan 

de orde zijn, o.a. ook hoe NOVI en Omgevingswet daar geplaatst worden, en een duiding 

geven aan de ambities op het gebied van Wonen uit het regeerakkoord. 

 

• Algemeen Bestuur (15.30-16.00)  
In het algemeen Bestuur zal besluitvorming plaatsvinden over het aangevraagde 
lidmaatschap van Assen en Hilversum . Wordt de G32 dan G40? Ook de begroting voor 
2018 zal ter goedkeuring worden voorgelegd. Tenslotte zal vanuit het dagelijks bestuur 
worden teruggekoppeld over de algemene inzet van de G32 richting het nieuwe kabinet.  
 

Mede namens  Ina Adema,  burgemeester van Lelystad,  nodig ik u van harte uit voor deze 
netwerkdag in Lelystad op 30 november.  Ik verzoek u uw komst tijdig aan te (laten) melden 
via info@G32.nl  zodat naamkaartjes kunnen worden klaargelegd en een goede inschatting 
kan worden gemaakt van het aantal aanwezigen.   
 

Met vriendelijke groet,  

 

Ferd Crone          

Voorzitter G32-stedennetwerk  
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