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Algemeen

Uit de pijler Sociaal

Ontegenzeglijk was 2020 een bijzonder jaar. De coronacrisis
wierp zijn schaduw over de wereld. Als lokale bestuurders
kregen we er in volle omvang mee te maken. Om een

handvat te bieden schreef Platform31 voor de zomer op ons
verzoek het rapport ‘De coronacrisis en de stad’. Maar ook
het ‘gewone’ werk ging door. De pijlers en themagroepen

bleven volop actief. Hieronder wordt dat uitgebreid toegelicht. De netwerkdagen moesten noodgedwongen digitaal
plaatsvinden, maar dat stond constructief overleg in ons

netwerk niet in de weg. Ook zijn we continu de gesprekken

met onze partners blijven opzoeken. En andersom ook. Meer
en meer dragen we als G40 op overtuigende wijze en op

diverse niveaus bij aan het maatschappelijke debat. Dit is

een kwaliteit die we ook volop inzetten richting de verkie-

zingen van de Tweede Kamer in 2021. We maakten de start

al vroeg in 2020 door in gesprek te gaan met programmacommissies van de landelijke partijen.

Naast dit alles kregen we ook te maken met wisselingen in
het Dagelijks Bestuur. Pieter Meekels (wethouder SittardGeleen) trad aan als voorzitter van de pijler Economie en

Werk, Cathalijne Dortmans (wethouder Helmond) nam de

pijler Sociaal onder haar hoede en Arjen Gerritsen (burgemeester Almelo) verving Ina Adema als vicevoorzitter.

Al-met-al een vruchtbaar jaar met veel nieuwe inzichten
en wijze lessen die we in 2021 verder zullen verzilveren.

Sociale Pijler
In 2020 is verder gewerkt aan de brede strategische agenda van de G40.
Rode draad blijft om vanuit gelijkwaardig partnerschap met het Rijk tot
een toekomstbestendig sociaal domein te komen. Corona heeft in het
Sociaal Domein de maatschappelijke problemen waarvan we al wisten,
versneld en nog meer zichtbaar gemaakt. Vanuit de themagroepen en
Sociale Pijler is met dat in gedachten in 2020 hard gewerkt om stappen
te zetten in de toekomstbestendigheid van het Sociaal Domein.
In de Pijler hebben we ons hierbij laten inspireren door interessante
gastsprekers. De heer Boutellier, hoogleraar aan de VU, over de sociale
impact van de coronacrisis en wat dit vraagt van gemeenten en de heer
Hilhorst van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over
sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de gevolgen daarvan
voor onze maatschappelijke veerkracht en welvaart.
Lobby
Als vervolg op het in 2019 ingezette traject met de brief betere Jeugdhulp vanuit gelijkwaardig partnerschap is door de G40 input geleverd op
de stevige VNG consultatiereactie op het wetsvoorstel ‘Zorg voor Jeugdigen’ in augustus. De resultaten hiervan worden in 2021 duidelijk.
Verder is in november een consultatiereactie gegeven op de Discussienota Zorg voor de Toekomst. De G40 pleit (samen met anderen) voor
een brede blik op het Sociaal Domein. Dat komt ook naar voren in de
aangescherpte lobbypunten vanuit de Sociale Pijler richting Tweede
Kamerverkiezingen. Daarom de noodzaak voor een Propositie Sociaal
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Domein, waarbij we de meerwaarde van het brede Sociaal Domein gaan
laten zien en en een bod willen doen richting het nieuwe Kabinet.

Themagroep Armoede en schulden
Ook voor deze themagroep was 2020 een ‘bijzonder’ jaar door de corona.
Een jaar waarin we elkaar digitaal gingen ontmoeten, wat even schakelen was maar ook (vanwege het wegvallen van reistijd) zorgde voor nog
grotere opkomsten bij de themagroepbijeenkomsten. We zijn dit jaar
vooral ingespeeld op de actualiteiten; zo heeft Platform31 een onderzoek
uitgevoerd “Armoede en schulden na corona”; gericht op de kansen,
opgaven en acties voor beleidsmakers.
Daarnaast stond met name het tweede deel van 2020 ook in het teken
van een aantal wetswijzigingen (Beslagvrije voet, adviesrecht bewindvoering en wet gemeentelijke schuldhulpverlening) waarvoor we
samen met VNG Realisatie een kennissessie organiseerden en tijdens
de bestuurlijke netwerkdag zijn de bestuurders uitgebreid het gesprek
aangegaan over het adviesrecht bewindvoering. Ook begon eind 2020
de Toeslagenaffaire meer te spelen voor gemeenten; binnen de themagroep werden hierover de goede voorbeelden maar ook de grote zorgen
met elkaar gedeeld.

Themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs
De themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs heeft afgelopen jaar verder
handen en voeten gegeven aan de vijf pijlers uit de strategische werkagenda: integraal werken in de wijk, samenwerking gemeenten – zorgverzekeraars, samenwerking (jeugd)zorg – passend onderwijs, sociale

veerkracht en regie op transformatie. Dat heeft geleid tot een tal van
lobbyactiviteiten zoals het verbetervoorstel Jeugdzorg (met de Norm van
Opdrachtgeverschap) en het initiatief voor de Propositie Sociaal Domein.
Daarnaast is er ook afgelopen jaar veel aandacht geweest voor het delen
van kennis en inspiratie. Denk aan de bijeenkomst met NDSD en Divosa
over sociale veerkracht en diverse bijeenkomsten over integraal werken
in de wijk.

Themagroep Wonen, Welzijn, Zorg
Vanuit de themagroep Wonen, Welzijn en Zorg zijn alle landelijke ontwikkelingen intensief gevolgd, waarbij de impact van Covid-19 op het sociaal
domein en kwetsbare groepen een centrale rol had. Naast aandacht voor
de gevolgen van Covid-19 was er ook oog voor ouderen, specifiek voor
het rapport van de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen.
De analyse in dit rapport en de opdrachten die aan de gemeenten worden
meegegeven zijn uitgebreid besproken. Daarnaast stonden we stil bij de
noodzaak en rol van de Taskforce en Wonen en Zorg. Op de bestuurlijke
netwerkdag van 24 september organiseerden wij een presentatie door
Rick Hogenboom, directeur-bestuurder van De Posten en lid van de Taskforce Wonen en Zorg. Bij de presentatie waren zowel bestuurders van uit
de sociale pijler als uit de fysieke pijler uitgenodigd. Na afloop werden er
inzicht uitgewisseld over het belang van een (gezamenlijke) woonzorgvisie, knelpunten en kansen bij de realisatie van woonzorgprojecten. Om
gemeenten te ondersteunen in het opstellen van een woonzorgvisie hebben wij bijgedragen aan het ontwikkelen van een training door Platform31
die hen hierbij helpt. Het programma Inclusieve wijk, wat Platform31 in
samenwerking met de Themagroep uitvoert, liep enige vertraging op
door Covid-19. De interviews konden echter grotendeels digitaal worden
voortgezet, waardoor het programma eind 2021 afgerond zal worden.
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Themagroep Vergunninghouders en Asiel
In november 2020 zijn gemeenten geconfronteerd met een fors hogere
taakstelling voor vergunninghouders. Tijdens de LRT, eind 2020 is
besloten dat de drie opgaven (asiel)opvang, huisvesting en Integratie in
samenhang moeten worden opgepakt. Dit moet in 2021 leiden tot een
Integrale Uitvoeringsagenda (opvang, huisvesting, integratie). Binnen
de opgave Opvang is de Uitvoeringsagenda FLEX nog altijd van belang.
Provincies moeten, samen met gemeenten, provinciale plannen opleveren ten aanzien van het handelingsperspectief voor 3 type opvanglocaties. Binnen de opgave Huisvesting start per 1 maart een werkgroep
Huisvesting aandachtsgroepen en gaat zich richten op het verbeteren
van interdepartementaal beleid ten aanzien van huisvesting van alle
aandachtsgroepen, waaronder vergunninhouders. Binnen de opgave
Integratie is onder gemeenten breed draagvlak voor de nieuwe inburgeringswet en heeft de G40, in samenwerking met VNG en G4, aandachtspunten benoemd t.a.v. o.a. de huidige doelgroep, samenwerking met
COA en positie van de gezinsmigranten. In een bestuurlijk akkoord zijn
n.a.v. het onafhankelijk financieel onderzoek afspraken gemaakt over
financiën. G40 heeft wel zorgen geuit over het wederom uitstellen van
de wet. Tot slot is de G40, binnen de opgave Integratie, vertegenwoordigd in de Taskforce Werk en Integratie, waarbij de G40 sponsor is van
het thema arbeidstoeleiding voor Nederlanders met een niet-westerse
migratie-achtergrond en hebben we extra aandacht voor de bijzonder
kwetsbare groep AMV.

Uit de pijler Economie & Werk
Pijler Werk & Economie
De pijler ging het jaar in met de speerpunten sociaal ondernemerschap
en Human Capital. Vanaf maart had corona grote consequenties voor de
economie en was de themagroep Sterke Keten intensief betrokken bij
de maatregelen die door het Rijk samen met gemeenten werden genomen om de gevolgen te dempen. Digitaal werd normaal, de themagroep
Smart Cities kwam tot grote bloei. De binnensteden liepen leeg, maar
de bijeenkomsten van de themagroep Vitale binnensteden liepen vol.
In juli kwam het tot een bestuurswissel, Willemien Vreugdenhil werd
vervangen door Pieter Meekels. Willemien ging door als kwartiermaker
van de citydeal impact ondernemen. De grensregio’s hadden last van de
verschillende aanpakken van overheden die niet onderling werden afgestemd, er kwam een taskforce grensoverschrijdende samenwerking.
Pieter Meekels zet in op een goede samenwerking in de pijler om als G40
een belangrijke rol te spelen in de plannen voor economisch herstel,
samen met de andere overheden.
In 2020 organiseerden we twee bestuurlijke pijlervergaderingen.
In september organiseerde de pijler samen met de SER een themabijeenkomst over het faciliteren van Human Capital.
In december werd een start gemaakt met de G40 inzet op economisch
herstel. Frank de Brok werd trekker van het thema Breed MKB, Maarten
van Vierssen werd trekker van het thema impact ondernemen.
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Themagroep Vitale binnensteden
De themagroep heeft in 2020 drie keer vergaderd; in mei, juli en december.
De opkomst bij deze digitale vergaderingen was hoog. De wethouders
vonden het waardevol ervaringen uit te wisselen over de crisismaatregelen en de anderhalve meter samenleving. Vooral de grotere steden
hebben te maken met fors teruglopende bezoekersaantallen. De wethouders spreken behalve over de crisis ook over wat gemeenten kunnen
doen voor economisch herstel van de stadscentra. Omdat de economische basis van stadscentra blijvend fors is veranderd, is dat voor komend
jaar een grote opgave.

Themagroep Smart Cities
Wim Willems heeft alle G40 steden gesproken over hun ambities en ervaringen op het gebied van Smart Cities. Dit is in nauwe samenwerking met
het Ministerie van IenW gebundeld in een rapport met het overzicht van
Smart City activiteiten in G40 gemeenten, dat is aangeboden aan de voorzitter van de G40, Paul Depla. Met deze inventarisatie is duidelijk geworden welke steden met welke vragen en oplossingen bezig zijn, maar ook
waar de grootste uitdagingen liggen en waar oplossingen worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. De G40 wordt gezien als belangrijke
overlegpartner van ministeries die ook bezig zijn met het onderwerp, en
op zoek zijn naar uitvoeringskracht. De themagroep speelde een actieve
rol in de totstandkoming van de citydeal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.
In december heeft de themagroep een nieuwe werkwijze afgesproken met
zes thema’s met daarop zes thematrekkers. Het gaat om Smart Governance, Citizen, Environment, Economy, Living en Mobility. Vanuit deze
werkwijze is met het Ministerie van IenW afgesproken samen op te trekken
om een lobbyboodschap te ontwikkelen voor het nieuwe kabinet.

Themagroep Sterke Keten van participatie, leren, werken en
ondernemen
De wethouders in de themagroep Sterke Keten hebben in 2020 in totaal
acht keer vergaderd. In februari nog fysiek, over de inzet van de G40 in
de arbeidsmarkt van de toekomst. De themagroep pakte het digitaal
vergaderen snel op, met in april een eerste bijeenkomst om ervaringen
uit te wisselen over de crisismaatregelen zoals de TOZO. In mei gevolgd
door een bespreking met Peter Heijkoop, die namens de gemeenten
(VNG) met het kabinet onderhandelt over de crisismaatregelen. Er volgen nog vijf bijeenkomsten. De themagroep maakt zich zorgen over de
gevolgen van de crisis voor kwetsbaren en jongeren. In september gaat
een fysieke bijeenkomst in Hengelo op het laatste moment niet door. De
bijeenkomst gaat digitaal wel door, met als gasten bestuurders van SZW,
UWV en MBO-Raad. In november wordt verder met het UWV doorgesproken over het instellen van mobiliteitsteams. In december een derde
bijpraatsessie met Peter Heijkoop, en een gesprek over de opgave om te
komen tot een integrale en structurele aanpak voor Human Capital.

6

JA ARVERSLAG 2020

Uit de pijler Fysiek
Fysieke pijler
De fysieke pijler heeft in 2020 in de lobby de meeste aandacht besteed
aan wonen en leefomgeving, vaak in nauwe afstemming met de themagroep Woningmarkt. De G40 heeft een actieve rol vervuld in het opstellen van de Actieagenda Wonen. Dit is een initiatief van Aedes om een
aanbod te doen aan een nieuw kabinet voor het versnellen van de
woningbouw tot 100.000 per jaar, betaalbaar wonen, leefbare en vitale
wijken en verduurzaming van de woningvoorraad. Na een uitgebreide
consultatie hebben de G40-steden besloten de Actieagenda mede te
ondertekenen. Uiteindelijk tekenen 34 partijen mee. Met de partijen in
de Woningbouwalliantie is op verschillende momenten gelobbyd om
knelpunten rond woningbouw en gebiedsontwikkeling op te lossen,
zoals rond de aanvullingsregeling Geluid, voor het structureel maken
van de Woningbouwimpuls en mee-investeren door het Rijk in gebiedsontwikkeling via de Regionale Investeringsagenda’s. Met het oog op de
verkiezingen in maart 2021, zijn de lobbyspeerpunten van de fysieke
pijler: betaalbaar wonen voor iedereen, een haalbare en betaalbare
energietransitie en stadsvernieuwing 3.0 uitgewerkt in concrete lobbypunten voor de verkiezingsprogramma’s en formatie.
Vanwege de coronamaatregelen is de fysieke pijler in 2020 slechts 2
keer, digitaal, bijeengekomen. Tijdens de bijeenkomst in september
heeft TNO gedemonstreerd hoe de effecten van besluiten over stadsontwikkeling en mobiliteit te voorspellen zijn op basis van data en hoe
steden daarin kunnen samenwerken. In december was de Raad voor de
Leefomgeving en Infrastructuur te gast voor een presentatie en gesprek
over het pas verschenen advies Toegang tot de stad.

Ook de jaarlijkse studiereis van de G40, Neprom en het ministerie van
BZK kon als gevolg van corona niet doorgaan dit jaar. In plaats daarvan
is een digitale bijeenkomst met de topambtenaren van Binnenandse
Zaken georganiseerd, kort na Prinsjesdag, over de kabinetsplannen voor
2021 op het gebied van wonen en leefomgeving.

Themagroep Omgevingswet
In april 2020 is bekendgemaakt dat de Omgevingswet niet per 1 januari
2021 in werking zou gaan treden. De themagroep Omgevingswet heeft
samen met VNG en G4 onderzocht welke periode er nodig is om aan de
criteria te kunnen voldoen voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.
G40 heeft hierbij aangedrongen dat alle overheden zich als één overheid
blijven inzetten voor de stelselwijziging. Samen met het Rijk en de koepels is hierbij de nieuwe datum voor invoering op 1 januari 2022 bepaald.
In 2020 is de leerkring van de themagroep in samenwerking met
Platform31 en de VNG verbreed door deelname van de G4 gemeenten. Op deze wijze is het ‘leren van elkaar’ bij de implementatie van de
Omgevingswet nog groter geworden. Onderwerpen zoals omgevingskwaliteit in de omgevingsvisie, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
en de Omgevingswet, implementatie Digitale Stelsel Omgevingswet,
financiële en structurele effecten en betrokkenheid college en raad zijn
nader uitgediept.
In september 2020 is het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie
(NOVI) met Uitvoeringsagenda aangeboden aan de Tweede Kamer.
G40 heeft via de NOVI-Alliantie (o.a. G40, VNO-NCW, NEPROM, Staatsbosbeheer) een reactie bij de Tweede Kamer ingediend gericht op de
stappen die nodig zijn om tot uitvoering van de NOVI te komen. Aan-
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dachtspunten hierbij zijn onder andere het centraal stellen van urgente
ruimtelijke opgaven, versterken van de rol van het Rijk en functioneer
echt als één overheid, ga coalities aan met maatschappelijke organisaties en marktpartijen en maak structureel middelen vrij voor uitvoering
van de NOVI.

Themagroep Woningmarkt
Deze themagroep richt zich op betaalbaar wonen, ruimte voor de lokale
partners in de volkshuisvesting en voldoende investeringsruimte voor
de woningcorporaties.
In 2020 is de samenwerking met de woonbond en Aedes aangehaald. Dit
heeft geresulteerd in onder meer een bestuurlijk overleg tussen Aedes
en de G40. In de zomer is samen met Aedes een webinar georganiseerd
voor bestuurders over de resultaten van het onderzoek “opgaven en
middelen woningcorporaties”. Het najaar stond in het teken van de
gesprekken die hebben geleid tot de Actie Agenda Wonen, een initiatief
van Aedes voor een aanbod aan het nieuwe kabinet om de problemen
op de woningmarkt op te lossen. Een brede coalitie van 34 partijen doet
mee aan de Actieagenda Wonen. 2021 zal moeten uitwijzen wat de
resultaten hiervan zullen zijn.

Themagroep Stedelijke vernieuwing & Transformatie
Deze themagroep heeft zich, naast kennisdeling, een aantal jaren
geleden ten doel gesteld om de integrale wijkaanpak en de stedelijke
transformatie weer op de agenda van het Rijk te krijgen. De integrale
wijkaanpak vindt momenteel zijn vertaling in het Interbestuurlijk
Programma Leefbaarheid & Veiligheid, dat naar verwachting ook een rol

zal spelen tijdens de kabinetsformatie. Niet alle wijken in Nederland
hebben immers geprofiteerd van de economische hausse in het laatste decennium. In een groot aantal kwetsbare wijken manifesteert de
problematiek zich veelal gestapeld binnen huishoudens en geografisch geconcentreerd. Daarenboven slaan de corona-effecten in deze
kwetsbare gebieden extra zwaar neer. Gevolg is een toenemende kansenongelijkheid binnen en tussen steden. De themagroep bouwt in
samenwerking met Platform31 kennis op over de lessen van de wijkaanpak, mede als onderdeel van spoor 2 van dit programma Leefbaarheid
& Veiligheid. Tijdens de bestuurlijke netwerkdag op 4 december heeft
een bestuurlijke sessie plaatsgevonden over programma Leefbaarheid
& Veiligheid, in aanwezigheid van de programmamanager van BZK,
Andy Clijnk.
Daarnaast staat de stedelijke transformatie centraal in deze themagroep. Integrale gebiedsontwikkeling in bestaand stedelijk gebied en de
daarvoor noodzakelijke transformatie richting met name wonen en de
te stellen kwaliteitseisen aan locatie en omgeving – denk bijvoorbeeld
aan leefkwaliteit, groenopgaven, klimaatadaptatie en verduurzaming
– leiden veelal tot substantiële onrendabele toppen. De themagroep
werkt nauw samen met het landelijke programma Stedelijke transformatie aan concrete oplossingen voor knelpunten die binnenstedelijke
gebiedstransformatie in de weg zitten en het verspreiden van de aldus
opgedane kennis. Vele G40-gemeenten zijn inmiddels aangesloten bij
dit programma Stedelijk transformatie. Gezamenlijke lobby van de G40
en andere stakeholders rond dit programma heeft geresulteerd in de
woningbouwimpuls, waarvoor nieuwe tranches in aantocht zijn.
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Themagroep Duurzaamheid

Uit de themagroep Democratische Vernieuwing

De themagroep zet zich in voor een haalbare en betaalbare energietransitie. In 2020 is er een focus aangebracht om duidelijk te maken wat
we als gemeenten nodig hebben om het Klimaatakkoord goed uit te
kunnen voeren. Hierin is nauw samengewerkt met andere organisaties
zoals VNG, het Rijk, en de G4-steden. Om aandacht te vragen voor de
randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor de energietransitie zijn we
in 2020 actiever naar buiten getreden. Door de lobby te intensiveren,
brieven te sturen en meer de media op te zoeken hebben we de zichtbaarheid van de themagroep en hiermee van de G40 vergroot.

Democratische Vernieuwing

Naast de focus op de warmtetransitie houden we in ons netwerk ook
aandacht voor andere thema’s. Kennisdeling blijft – zowel ambtelijk als
bestuurlijk – een belangrijk punt in de themagroep. Naast de lopende
thema’s zoals de RES en de Transitievisie Warmte werd er gesproken over
Gedragsbeïnvloeding, Biomassa, de Warmtewet 2.0 en Klimaatadapatie
en Circulariteit. Ambtelijk hebben we de samenwerking gezocht met
de themagroep Omgevingswet om te kijken welke instrumenten uit de
Omgevingswet gebruikt kunnen worden in de energietransitie.

In 2020 zijn we verder gegaan met deze relatief nieuwe themagroep.
De focus lag het afgelopen jaar op de interbestuurlijke verhoudingen en
de rol van steden in regionale samenwerkingsverbanden. In aanwezigheid van BZK is in een petit comité gesproken over de complexiteit van
regionale samenwerking en in het bijzonder de positie van steden bij
opgaven als de Energietransitie, de RES, de Omgevingswet en Sociaal
Domein. Ook zijn we in gesprek gegaan met Bernard Ter Haar n.a.v. het
rapport ‘Eén overheid’ van de Studiegroep Interbestuurlijke & Financiële
verhoudingen. Een onderwerp dat steeds meer aan urgentie wint. We
hebben nagedacht over onze inzet richting kabinetsformatie vanuit het
perspectief van steden in regionale samenwerkingsverbanden.

Uit de themagroep Financiën
Financiën
Het centrale thema binnen de themagroep Financiën in 2020 betrof de
herijking van het gemeentefonds. Reeds in gang gezet in 2019, had dit
ook in 2020 de volle aandacht. Begin 2020 werden namelijk de eerste
uitkomsten gepubliceerd, die bij het ministerie van BZK zorgden voor
aanvullende aanpassingen aan de verdeelmodellen. Hoewel we als G40
ons doorgaans niet mengen in herverdeelvraagstukken, was al wel snel
helder dat het gros van de G40 gemeenten de afgelopen jaren te weinig
geld heeft gekregen via de verdeling van het gemeentefonds. Met de
nieuwe verdeling zou dat (deels) rechtgezet moeten worden. Een ander
groot onderwerp van het afgelopen jaar betrof de penibele financiële
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situatie van de grote steden, die vrijwel allemaal met veel kunst en vliegwerk wel weer een sluitende begroting wisten te realiseren, maar waarbij
wel de problemen naar achteren geschoven worden, om op een later
moment op te lossen. Dat kan natuurlijk niet goed blijven gaan. Vandaar
dat we een oproep aan het Kabinet hebben gedaan voor extra structurele middelen én een snelle herverdeling van het gemeentefonds, om
onze financiële problemen het hoofd te kunnen bieden.

Uit de themagroep Europa
Europa
Een groot deel van 2020 stond geheel in het teken van de coronacrisis.
Vrijwel alle overleggen in of met Brussel werden afgezegd en werkbezoeken vanuit Nederland aan Brussel vv. konden het hele jaar niet plaats
vinden.
Voor de themagroep waren drie ontwikkelingen relevant nl. de meerjarenbegroting van de EU plus het daaraan verbonden Herstelpakket,
de Brexit en de toekomst van de Urban Agenda van Europa.
De coronacrisis zorgde er voor dat de economieën van alle Europese
lidstaten zwaar werden getroffen waarbij de effecten wel sterk per land
verschilden. Binnen Europa leidde dat tot de roep om een omvangrijk
Herstelpakket, dat er voor moest zorgen dat Europa sterker uit de crisis
zou komen. De gesprekken daarover vielen samen met de discussie over
de meerjarenbegroting van Europa over de programmaperiode 2021 –
2027 (MFK). Na moeizame gesprekken is eind 2020 een akkoord bereikt
over zowel het MFK als het Herstelpakket. Dat akkoord wordt in de loop
van 2021 uitgewerkt in Europese programma’s en soms nationale pro-

gramma’s. Eind 2020 werd er na lange onderhandelingen ook alsnog een
uittredingsakkoord bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa
over de Brexit. Dit akkoord zorgde er voor dat de gevreesde, negatieve
effecten van de Brexit vooralsnog konden worden beperkt. Dit is vooral
voor Nederland als buurland en grote handelspartner van het VK van
groot belang. Tenslotte is onder het Duits voorzitterschap van Europa
ook een akkoord bereikt over het New Leipzig Charter. Daarmee is het
belang van de steden en de stedelijke ontwikkeling voor Europa geherformuleerd. Dat is tevens een goede basis om de Urban Agenda, met de
verschillende partnerschappen waaraan ook al diverse G40 gemeenten
hebben deelgenomen, óók onder de nieuwe Europese Commissie Von
der Leijen voort te zetten. Tenslotte kon in 2020 het in opdracht van de
themagroep door Platform31 in gang gezette onderzoek naar Grensoverschrijdende Samenwerking met Duitsland op het terrein van de
arbeidsmarkt worden afgerond. In het verlengde daarvan is tijdens de
coronacrisis een tijdelijke bestuurlijke werkgroep G40 geformeerd die
zich bezig houdt met het borgen van de positie van de grensregio’s in het
veiligheidsberaad en in de regionale herstelplannen (REACT-EU). Hiervoor wordt nu onder de vlag van de VNG nauw samengewerkt met het
overleg van de grensgemeenten. Vanwege de coronacrisis is de themagroep in 2020 minder vaak bijeen geweest en heeft de informatievoorziening en communicatie vooral schriftelijk en digitaal plaats gevonden.

JA ARVERSLAG 2020

Uit de themagroep Veiligheid
Veiligheid
Het jaar 2020 stond voor de G40-burgemeesters volledig in het teken
van de coronacrisis. Er hebben in 2020 onder de vlag van de G40 twee
digitale vergaderingen plaatsgevonden waar de burgemeesters onder
andere doorgepraat hebben over de intelligente lockdown, de coronamaatregelen en de nieuwe coronawet. De behoefte om met elkaar
ervaringen uit te wisselen was groot, temeer daar dit voor een ieder
volkomen nieuw was. Er is onder andere gesproken over het leveren van
maatwerk per stad of per regio tijdens de intelligente lockdown omdat
het aantal besmettingen vaak van plaats tot plaats sterk kon verschillen. Verder is gesproken over het handhavingsbeleid en de taakuitoefening van de politie en de boa’s (bijvoorbeeld wel of geen ‘spuugmasker’
dragen). Verder kwam aan de orde hoe de gemeenteraad te betrekken,
aangezien zij in de begintijd van de maatregelen vaak pas achteraf geïnformeerd konden worden. Ook had men oog voor het feit dat er steeds
minder draagvlak en vertrouwen voor de coronamaatregelen was en
hoe hier mee om te gaan. Tot slot is er uitgewisseld wat de steden
van plan waren met de viering van de jaarwisseling met een
verbod op het afsteken van vuurwerk, gelet op de vrees voor
maatschappelijke onrust.
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