
Samen Circulair Versnellen
100% circulair in 2050: daar komen we alleen door samen te werken. Wat betekent het voor uw rol  
als gemeente? Wat zijn goede voorbeelden uit de praktijk? We gaan graag in gesprek met u  over  
circulariteit en geven antwoord op de vraag wat u als gemeente kunt doen.

Financieel toezicht
Financieel toezicht en het toezicht op medebewindstaken van gemeenten (zoals omgevingsrecht en 
huisvesting statushouders) is een wettelijke plicht voor de provincie. Met de wijze waarop de provincie 
hieraan invulling geeft wil zij ondersteunend zijn aan de controlerende rol van de gemeenteraden en 
voorkomen dat de gemeente onder curatele gesteld wordt van provincie of Rijk. We nodigen u uit om 
met ons hierover in gesprek te gaan

Weerbare overheid
Weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit is een urgent maatschappelijk thema.  
De samenwerkende partijen in het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum) bieden een  
bewustwordingssessie aan over de rol van raadsleden in de aanpak van ondermijning en de bijbehorende 
(integriteit)risico’s. Wat is ondermijning, hoe raakt het uw gemeente en wat betekent het voor uw werk 
als raadslid? We komen er graag meer over vertellen.

Erfgoed
Resten van Romeinse forten, een eeuwenoud polderlandschap, trekvaarten, historische steden, molens, 
boerderijen en kerken geven kwaliteit en identiteit aan onze leefomgeving. Door het erfgoed en  
archeologie te beschermen en erfgoedlijnen ‘beleefbaar’ te maken voor een groot publiek blijft ons erf-
goed voor de toekomst behouden. Dat kunnen we alleen samen; samen met overheden en samen  
met onze bewoners. We vertellen graag meer over erfgoed en archeologie in Zuid-Holland en wat u  
hiervoor kunt doen als gemeente.

Gerechten

Menukaart

"daar komen we alleen door samen te werken"

"wat betekent het voor uw werk  als raadslid?"

"geven kwaliteit en identiteit aan onze leefomgeving"

Namens de provincie Zuid-Holland bieden wij met gepaste trots onze 

gevarieerde menukaart aan. Hierop treft u een selectie aan van onderwerpen 

waar de provincie, net als haar gemeenten, tijd en aandacht aan besteedt.  

Indien gewenst leveren we op de door u gekozen onderwerpen een bijdrage  

aan uw inwerkprogramma voor de raadsleden.

Maak uw keuze. Wij gaan graag met u in gesprek.

Kijk voor meer Gerechten
op de volgende pagina

"ondersteunend zijn aan controlerende rol van gemeenteraden"



Cultuurparticipatie
Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van gemeenten.  
De provincie wil de gemeenten graag ondersteunen in de uitvoering van de taken en doet dit onder  
andere via provinciale instellingen zoals het Kunstgebouw. Graag vertellen we meer over wat  
de provincie kan bijdragen in aanvulling op het gemeentelijke cultuurbeleid en hoe we gezamenlijk 
kunnen optrekken om de cultuursector toekomstbestendig te maken. 

Bibliotheken
Bibliotheken zijn belangrijke maatschappelijke instellingen die zich richten op het overbrengen van 
kennis, informatie en plezier in lezen. De provincie ondersteunt de lokale bibliotheken. Dit gebeurt  
via de professionals van Probiblio (provinciale ondersteuningsinstelling voor openbare bibliotheken). 
Graag vertellen wij meer over hoe we ons samen sterk kunnen maken voor de openbare bibliotheken  
in onze provincie en in uw gemeente.

Betaalbare woningbouw
Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Zuid-Holland. De provincie zet zich in met beleid, 
expertise en subsidies om gemeenten te ondersteunen om meer en sneller betaalbare woningen te  
bouwen. Ook heeft de provincie aandacht voor de huisvesting van specifieke doelgroepen, zoals status-
houders, arbeidsmigranten en senioren. We gaan graag met u in gesprek over wat de provincie voor 
uw gemeente kan betekenen zodat we samen kunnen zorgen voor een thuis voor iedereen.

Digitalisering
De huidige digitale revolutie biedt geweldige kansen voor onze samenleving en economie; ook voor  
uw gemeente. Het gaat hierbij niet alleen over hoe de processen en automatisering van de gemeentelijke 
organisatie efficiënter kunnen, maar vooral over de impact van digitalisering op de inwoners en onder-
nemers in uw gemeente. Wij gaan graag met u in gesprek hoe u een hoogwaardige digitale infrastruc-
tuur kunt realiseren  en welke kennis en vaardigheden nodig zijn om met deze transitie mee te komen.

Het belang van gemeenten in de Europese Unie

Vanuit het perspectief van de provincie gaan we graag met u in gesprek over de kansen en mogelijk- 
heden die gemeenten hebben, bijvoorbeeld op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking,  
EU subsidies en EU wet- en regelgeving.

Stikstof
Via een gebiedsgerichte aanpak werken we in Zuid-Holland aan het terugbrengen van de depositie van 
stikstof en aan het natuurherstel in Natura2000 gebieden. Daarbij werken provincie, gemeenten en 
stakeholders als natuur- en landbouworganisaties en het bedrijfsleven, samen. Ook onderzoeken we 
oplossingen om (nieuwe) activiteiten die stikstof uitstoten door te laten gaan. Het stikstofdossier raakt 
gemeenten onder andere op het gebied van vergunningverlening en handhaving voor bouwprojecten - 
realisatie van de woningbouwopgave - en voor evenementen in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). We komen er graag over vertellen.

Colofon
Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland. Maart 2022.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zuidhollandontmoet@pzh.nl
Provincie Zuid-Holland, postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

www.zuid-holland.nl
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"van grote waarde voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid"

"belangrijke maatschappelijke instellingen"

"beleid, expertise en subsidies"

"impact van digitalisering op de inwoners en ondernemers"

"grensoverschrijdende samenwerking"

"gebiedsgerichte aanpak"

Het belang van gemeenten 
in de Europese Unie
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