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0. Inleiding: terugblik 2020 

 
Inleiding. 
Het jaar 2020 kenmerkt zich door veel ontwikkelingen en het inspelen op de Covid19-pandemie. 
 
VGG-bureau.  
Per 1 september 2020 begint mevrouw Klaver haar leerwerkbaan als managementassistente bij de VGG via GOA 
Publiek. Ze is  al eerder, namelijk op 1 maart, begonnen omdat ze beschikbaar voor de arbeidsmarkt was. 
 
Op 1 mei 2020 is de heer Rothstegge tot 1 januari 2025 gedetacheerd bij de VGG in de functie van 
Waterregisseur voor de Waterketen Groningen en Noord-Drenthe, een samenwerkingsverband van alle Groninger 
en Noord-Drentse gemeenten, de Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en de Waterbedrijven van 
Groningen (WBGr) en Drenthe (WMD). 

 
In augustus 2020 deelde mevrouw van der Werff als management- en projectassistente mee dat er bij haar een 
tumor was ontdekt in de darmen, die zover is uitgezaaid dat herstel niet meer mogelijk is. Een enorme schok 
voor de collega’s en bestuursleden. Zowel op sociaal-emotioneel als arbeidsrechtelijk vlak wordt mevrouw van der 
Werff zo goed mogelijk ondersteund door de VGG. Momenteel volgt zij palliatieve chemokuren, die gericht zijn op 
verlenging en kwaliteit van leven.  
 
Per 1 september 2020 begint mevrouw Wollerich in haar nieuwe functie als procescoördinator VGG.  
Ze brengt vanuit haar vorige functies veel bestuurlijke kennis en contacten mee, waardoor diverse onderwerpen 
waar de VGG mee bezig is, bekend zijn. 
 
Ter vervanging van mevrouw van der Werff is er een beroep gedaan op de in 2019 bij de VGG vertrokken 
mevrouw de Jonge, die per september 2020 voor 16 uur per week aangetrokken is voor vervangende 
werkzaamheden. 
 

Dagelijks bestuur.  
De heer van der Tuuk (burgemeester gemeente Westerkwartier) treedt aan als voorzitter VGG. Hij had eind 2019, 
bij de overdracht van taken van de vorige VGG voorzitter, Koos Wiersma, al voorbereidende taken op zich 
genomen en is op 28 oktober 2020 formeel door de algemene ledenvergadering benoemd als lid van het bestuur. 
 
De heer Groothuis, adviseur Dagelijks Bestuur vanuit de Kring van gemeentesecretarissen, bereikt de 
pensioengerechtigde leeftijd en vertrekt als gemeentesecretaris van de gemeente Oldambt. De heer van 
Vilsteren, gemeentesecretaris van de gemeente Het Hogeland, volgt hem op. 
  
Op 31 december 2020 treden een aantal bestuursleden af als gevolg van de herindeling van de gemeenten 
Appingedam, Delfzijl en Loppersum tot de nieuwe gemeente Eemsdelta. Het gaat om de bestuursleden mevrouw 
van der Tuin en de heren Engels, Ronde en Dijkstra. Bij de gemeente Eemsdelta is een uitvraag voor een nieuw 
bestuurslid voor het DB VGG gedaan. 
 
Mevrouw Kleve werd wegens ziekte eind van het jaar tijdelijk vervangen door collega-collegelid dhr. Schmaal. 

Het voorzitterschap van het bestuurlijk Bibliotheekwerkoverleg wordt tijdelijk overgekomen door mw. van Schie, 
portefeuillehouder Bibliotheekwerk uit de gemeente Midden-Groningen. 
 
 
De Algemene Ledenvergadering op 28 oktober 2020. 
In de Algemene Ledenvergadering wordt de nieuwe voorzitter benoemd en wordt een adviserend lid vanuit de 
Kring van gemeentesecretarissen voorgedragen. Ook worden de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 
ongewijzigd vastgesteld, evenals het inhoudelijk jaarverslag over 2019. 
 
Deze Ledenvergadering geschiedt digitaal, waarbij geconstateerd wordt dat de statuten aan deze nieuwe situatie 
dienen te worden aangepast. De Ledenvergadering geeft de opdracht om met voorstellen hiertoe te komen voor 
de Ledenvergadering in 2021. 
 
Vereniging Nederlandse Gemeenten. 
De heer van der Tuuk heeft, na een vacatureronde, zitting genomen in de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid. 
Raadslid de heer Mulder uit de gemeente Het Hogeland neemt zitting in de VNG commissie Raadsleden en 
Griffiers. Vanwege de aanvaarding van een functie buiten de gemeente en het aftreden als wethouder, nemen 
respectievelijk mevrouw Broekhuizen en de heer Blok afscheid van de VNG-commissie Ruimte/Wonen/Mobiliteit. 
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1. Samenstelling VGG Bestuur en VNG-commissies 2020. 
 

VGG-Portefeuille VGG-portefeuillehouder VNG-commissie VNG-Commissielid 

Groninger en Algemene 
Zaken, Bestuur 

Dhr. A. van der Tuuk  
voorzitter VGG  

Algemeen Bestuur Mw. W. Paulusma 
Mw. A. Usmany  

Algemeen Bestuurslid Dhr. J. Hamster 
vicevoorzitter VGG 
 

n.v.t. n.v.t. 

Raadsleden en griffiers Klankbordgroep Raadsleden 
dhr. H. Dijkstra 
 

Raadsleden en Griffiers geen invulling 

Veiligheid,   

Europa en Internationaal 

Dhr. A. van der Tuuk  Bestuur en Veiligheid Dhr. A. van der Tuuk 

Europa en Internationaal 
 

geen invulling  

Dienstverlening en 
Informatiebeleid 

 College van Dienstverlening 
----------------------------------- 
Informatiesamenleving 
 

geen invulling 
------------------------------- 
geen invulling 

Gemeentefinanciën en 
Arbeidszaken 

Dhr. E. Drenth 
secretaris en 
penningmeester  

Gemeentefinanciën Dhr. B. Nederveen 
 

College van arbeidszaken 
 

geen invulling 
 

Sociaal Domein vacature Participatie, Schuldhulp- 
verlening, Integratie 

Mw. C. Bloemhoff 

Zorg, Jeugd, Onderwijs 
 

Dhr. M. Gijsbertsen/ 
Mw. I. Jongman 

Ruimte, Wonen, 
Milieu, Energie en 
Mobiliteit 
 
  

Mw. L. van der Tuin  Ruimte, Wonen en Mobiliteit 
 

Mw. L. Broekhuizen 
Dhr. H. Blok 

Economie, Klimaat, Energie 
en Milieu 

Dhr. P. de Rook 

Themabijeenkomst  
Sport 

Dhr. E. Wünker n.v.t. n.v.t. 

Themabijeenkomst 
Cultuur 

Mw. G. Luth n.v.t. n.v.t. 

Themabijeenkomst 
Bibliotheekwerk 

Mw. A. Kleve (tijdelijke 
vervanging door dhr. H.J. 
Schmaal als DB-lid + mw. 

van Schie Bibliotheekwerk) 

n.v.t 
 

n.v.t. 

Algemeen bestuurslid Dhr. H. Engels   

Algemeen bestuurslid Dhr. J. Kuin   

Algemeen bestuurslid Mw. I Jongman   

Algemeen bestuurslid Mw. K. Rutgers   

Algemeen bestuurslid Dhr. H. Ronde   

 
Adviserende leden DB VGG 2020:  
vanuit de Kring van gemeentesecretarissen: dhr. H. Groothuis, gemeentesecretaris gemeente Oldambt 
                                                               dhr. P. van Vilsteren, gemeentesecretaris gemeente Het Hogeland      
vanuit de Griffierskring:    dhr. K. Willems, griffier gemeente Stadskanaal.  
 
De VGG wordt ondersteund vanuit het VGG-bureau door de onderstaande medewerkers: 
Dhr. T.G. Sprenger secretaris 
Mw. R. Wollerich  procescoördinator  
Mw. R.G. de Jonge projectondersteuning/secretariaat (ziektevervanging) 
Mw. S. van der Werff projectondersteuning/secretariaat 
Mw. M. Klaver  projectondersteuning/secretariaat (via GOA Publiek) 
Dhr. W. Rothstegge waterregisseur (detachering via gemeente Groningen)  
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2.1. Activiteiten 2020.  
 
2.1. Bestuur en Veiligheid. 
In 2020 heeft er één bijeenkomst plaatsgevonden voor burgemeesters en de Commissaris der Koning. 
Gezien de bestuurlijke inzet rondom de Covid-19 pandemie en de strenge maatregelen, is één van de twee 
geplande bijeenkomsten geschrapt. Ondermijning en de maatschappelijke gevolgen van de Covid19-pandemie en 
het daarin meedoen van groepen met minder kansen in de maatschappij, is  het thema. Deze bijeenkomst wordt 
door de VGG en provincie Groningen voorbereid en georganiseerd. 
 
2.2. Financiën. 
In 2020 is er een voorlichting gegeven aan de portefeuillehouders Financiën over de herijking van het 
gemeentefonds. Nadat in 2019 door de VNG input werd opgehaald bij bestuurders en ambtenaren, is dit verwerkt 
in een concept-model. Dit werd in het VGG portefeuillehouderoverleg Financiën besproken. In de loop van 2020 
werd bij de doorrekening van dit model duidelijk, dat de Rijksgelden “van Plat naar Stad en van Oost naar West” 
gingen. 

 
Richting de Groninger portefeuillehouders en richting VNG is, mede door de vertegenwoordiger in de VNG-
commissie Financiën, over deze zeer nadelige uitkomsten voor onze provincie stevig aan de bel getrokken.  
De gemeente Groningen, als enige voordeelgemeente in de provincie, toonde zich solidair met de overige 
Groninger gemeenten en is het met de uitkomsten van dit model niet eens. 
 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten een nieuw onderzoek te doen om de 
uitkomsten van het model meer in lijn te brengen voor alle Nederlandse gemeenten zonder extreme verschillen.  
De uitkomsten van deze herziening zijn begin 2021 voorzien. 
 
2.3. Sociaal Domein. 
Gezien de almaar stijgende tekorten op het sociaal domein, heeft de VGG eind 2019 besloten om een lobby te 
starten om het Groningse geluid beter in “Den Haag” voor het voetlicht te brengen. Dit onder leiding van een 
extern bureau. Er is een bestuurlijke kopgroep gevormd om de lobby gestalte te geven, ondersteund door een 
brede groep van beleidsambtenaren.  

 
In juni vond er een gecombineerd portefeuillehouderoverleg Financiën en Sociaal Domein plaats, waarin de 
Groningse lobbylijn werd doorgesproken en geaccordeerd.  
 
Er is een begin gemaakt met het opbouwen van een ambtelijk en bestuurlijk netwerk, zowel binnen de VNG als 
naar Ministeries en Tweede Kamer. Eind 2020 werden de eerste lobbygesprekken met Noordelijke Kamerleden 
gevoerd en is er door middel van een brief met Groninger koekenactie aandacht voor onze situatie bij de Tweede 
Kamerleden gevraagd.  
 
Ambtelijk werd geparticipeerd in een werkgroep met gemeenteambtenaren, provincie en CMOSTAMM rondom het 
thema armoede en schulden onder het thema Brede Welvaart. Dit ter voorbereiding op een bestuurlijke 
bijeenkomst over dit onderwerp. 
 
2.4. Ruimte/Wonen, Milieu/Energie/Mobiliteit. 
In oktober heeft er een startvergadering over de Klimaatagenda plaatsgevonden. Vanuit de Koepelorganisaties 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen is met het Rijk 
de Klimaatagenda ondertekend. In een grote bijeenkomst met verschillende partijen is voorlichting gegeven over 
de Klimaatagenda en welke taken er in het Groningse liggen om op te pakken en om in samen te werken. 
 
Vanuit een ambtelijke werkgroep, waarin de VGG en waterregisseur participeren, is aan de voorbereiding gewerkt 
en worden er vervolgstappen in een concrete actieagenda gezet.  
 
In november is er een bijeenkomst met verschillende partners over de Nationale Omgevingsvisie vertaald naar de 
Omgevingsagenda Noord-Nederland en over de herziening van de Provinciale Omgevingsvisie. Ook deze 
bijeenkomst mocht zich in een grote opkomst verheugen en ook hier zijn met gemeenten afspraken gemaakt 
voor de verdere uitwerking van beide onderwerpen.  
 
 
2.5. Themabijeenkomsten Bibliotheekwerk. 
Op het vlak van het Bibliotheekwerk zijn er goede stappen gemaakt: het bibliotheekwerk profileert zich goed, laat 
zien welke producten er allemaal zijn en stelt zich midden in de samenleving op als een brede en toegankelijke 
organisatie. Bestuurlijk zijn afspraken gemaakt over de verdere verfijning van de productencatalogus en de 
huisvestingskosten en – constructie. In ambtelijke overleggen is dit in 2020 verder voortgezet om uit te werken.   
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2.6. Themabijeenkomsten Cultuur. 
In 2020 is er verder gewerkt aan de bovenlokale thema’s, zoals deze in een portefeuillehouderoverleg in januari  
zijn besproken. Ook is er verder gesproken over de uitwerking van de kadernota Cultuur en op welke punten 
gemeenten, provincie en (steun)instellingen elkaar kunnen vinden. 
 
2.7. Themabijeenkomsten Sport en Bewegen. 
Naast een bijeenkomst over het Provinciaal Sportakkoord, waar de Groninger gemeenten op initiatief van de 
provincie Groningen aan deelnamen, zijn er door de Covid-19 pandemie, geen bestuurlijke overleggen Sport en 
Bewegen georganiseerd. Wel zijn er, in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten en het Huis voor de 
Sport Groningen, ambtelijke bijeenkomsten georganiseerd, die vooral in het teken van sport en bewegen in 
relatie tot de maatregelen rondom de coronapandemie stonden. 
 
2.8. Themabijeenkomsten Recreatie en Toerisme. 
Er hebben een tweetal bestuurlijke bijeenkomsten recreatie en toerisme plaatsgevonden, die vooral in het teken 

stonden van de gevolgen van de Covid19-pandemie voor ondernemers in de vrijetijdseconomie. Dit heeft 
geresulteerd in door bestuurders ingesproken radiospotjes op de regionale radiozender om in de vakantie de 
eigen provincie en recreatieve mogelijkheden te ontdekken. 
 
Daarnaast is er input geleverd op de provinciale Toerismenota. Ambtelijk verliep de samenwerking met de 
provincie hierin prima en zijn er door de Covid19-pandemie ook nauwere contacten met Marketing Groningen 
gelegd. Ambtelijk is er tevens gewerkt aan input op een provinciale vaarrecreatienota, waar in 2021 verder over 
wordt besloten. 
 
2.9. Klankbordgroep Raadsleden. 
Uit alle Groninger gemeenten nam een raadslid deel aan de Klankbordgroep raadsleden. Op basis van een 
inventarisatie, is in juni op een zaterdagochtend een digitale sessie van start gegaan over de jeugdzorg. 
Deze werd voorbereid door enkele raadsleden, griffier, Vereniging van Raadsleden en de VGG.  
 
In samenwerking met de Griffierskring is in het najaar een start gemaakt om een Leergang Raadsleden over de 
rollen van de raad op te zetten, bestaande uit vier tot vijf bijeenkomsten, met een start begin 2021. De 
voorbereiding is gestart met onder andere Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nationaal 
Programma Regionale Energiestrategie, Griffierskring, Nederlandse Vereniging van Raadsleden en leden van de 
Klankbordgroep Raadsleden.  
 
2.10 Leergang Taaie Thema’s, Duivelse Dillema’s.  
Op basis van een evaluatie eind 2019 na drie Leergangen is de vierde Leergang aangepast. 
Dat resulteerde in een goede start met aansprekende sprekers, waarbij jong talent en vertrouwde gezichten  
met elkaar en door elkaar deelnamen. totdat de Covid19-pandemie roet in het eten gooide. Hierdoor konden 
twee geplande bijeenkomsten  geen fysieke doorgang vinden. Er is door de Programmaraad besloten om deze 
twee bijeenkomsten te schrappen, omdat het succes van de Leergang ook is gelegen in juist de interactie, 
kennismaken en netwerken, wat digitaal niet goed uit de verf komt. Alle deelnemers hebben als genoegdoening 
een presentje met videoboodschap ontvangen.  

 
2.11 VNG.  
Ook de VNG moest vanwege de Covid19-pandemie improviseren. Zo ging de Algemene Ledenvergadering fysiek 
niet door, evenals vele VNG-commissievergaderingen. Deze bijeenkomsten vonden plaats in digitale vorm.  
Ondanks dat zijn er op bestuurlijk vlak en op secretaris-niveau de contacten goed verlopen. 
Zo neemt de voorzitter van de VGG deel aan een landelijke bestuurlijke corona-werkgroep en heeftde VNG twee 
keer met de drie Noordelijke afdelingen een bijeenkomst met Noordelijke burgemeesters georganiseerd om over 
de gevolgen van het Coronabeleid met de VNG door te praten. Deze bijeenkomsten werden hogelijk 
gewaardeerd.   
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2.12. Netwerken. 
Met Werk In Zicht/Arbeidsmarktregio Groningen zijn in 2019 samenwerkingsafspraken gemaakt om 
bijeenkomsten en activiteiten op het gebied van arbeidsmarktparticipatie te bundelen, waarbij Werk in Zicht  
de organiserende partij is. Op deze wijze worden dubbelingen in afspraken en activiteiten voorkomen.  
In 2020  zijn twee succesvolle bijeenkomsten gehouden, wat in 2021 verder voortgezet zal gaan worden. 
 
Rondom LHBTI wordt er druk gewerkt aan de uitvoering van het op 11 oktober 2018 getekende convenant 
tussen de Groninger gemeenten, provincie Groningen en maatschappelijke organisaties. Er is gewerkt aan de 
voorbereiding van een papieren en digitaal boek over verhalen vanuit de doelgroep en er is gewerkt aan 
begeleiding van ambtenaren die het LHBTI-beleid binnen hun gemeente uitvoeren. De voorbereidingen voor een 
bestuurlijke bijeenkomst in het kader van Coming Out Day waren  vergevorderd, maar ook hier lieten beperkende 
maatregelen het niet toe om fysiek bijeen te komen. Er is besloten om de bijeenkomst naar 2021 te verplaatsen.  

 
Met de Vereniging Groninger Dorpen organiseert de VGG al enige jaren samen twee tot drie keer per jaar 

bijeenkomsten voor gemeentelijke contactambtenaren wijk- en buurtbeheer. Kennisdeling, informatie-uitwisseling 
en een kijkje in elkaars keuken. In januari is  er een bijeenkomst in Pieterburen.  
Daarna zijn door de Covid19-pandemie de activiteiten eerst stilgelegd. Voor de ambtenaren zit er veel werk in het 
organiseren van maatwerk voor dorps- en wijkactiviteiten in het kader van noaberschap.  
 
Provincie Groningen. 
Op ambtelijk niveau zijn er diverse contacten tussen de medewerkers van de VGG de medewerkers van de 
provincie Groningen. Soms op inhoudelijk niveau om onderwerpen in breder ambtelijk verband voor te bereiden 
(nieuwe wetgeving, bestuurlijke opdrachten, nieuwe ontwikkelingen waar gemeenten en provincie mee te maken 
hebben of krijgen). 
 
Vaak ook op strategisch niveau ter voorbereiding van bestuurlijke bijeenkomsten over nieuwe ontwikkelingen die 
gemeenten en provincie beiden raken. Gewerkt is aan een programma van Binnenlandse Zaken rondom de 
Kwaliteit van het Openbaar Bestuur. Dit resulteerde in een bestuurlijke bijeenkomst in december, waaraan 
diverse Groninger gemeenten deelnemen. Met Rijksuniversiteit Groningen, Bureau Berenschot, provincie en VGG 
wordt het thema Kwaliteit Openbaar Bestuur in 2021 verder uitgewerkt.  
 
 
3. Nawoord. 
“Een vreemd jaar” was een veel gehoorde opmerking over 2020 vanwege de Covid19-pandemie. Dat kunnen we 
vanuit de VGG onderschrijven, waarbij aangetekend dat gemeenten en de VGG als organisatie zich snel hebben 
aangepast aan de nieuwe (werk-)situatie.  
 
“Een triest jaar” was de opmerking van collega’s en bestuurders over de constatering dat Sylvia van der Werff als 
bekende medewerker van de VGG met een ongeneeslijke ziekte werd geconfronteerd. De grote betrokkenheid 
van een ieder heeft Sylvia en haar familie en het bestuur en medewerkers VGG goed gedaan.  
  
Er liggen voor 2021 genoeg bovengemeentelijke opgaven om gezamenlijk mee aan de slag te gaan, waarde VGG 
met haar kennis- en informatiedeling, het bevorderen van de onderlinge samenwerking en verbinding van 
gemeenten met maatschappelijke partners een duidelijke en nadrukkelijke rol in kan en wil spelen.   

 
 


