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Op donderdag 17 september 2015 vond de EU-ambtenarennetwerkbijeenkomst 
plaats in Amersfoort. Centraal stonden de toekomst van het cohesiebeleid,  het 
aanstaand EU-voorzitterschap van Nederland in 2016 en de kansen voor 
gemeenten in de nieuwe financieringsperiode. Een dag vol kennisuitwisseling en 
discussie.  
 
De dag werd geopend door Annemiek Wissink (directeur directie Europa van de 
VNG). Zij sprak over de uitdagingen van gemeenten voor de komende jaren en de 
duidelijke Europese dimensie daarvan. Steeds meer beleid wordt decentraal 
vormgegeven en gemeenten vormen de spil tussen steeds wisselende coalities 
van inwoners, ondernemers, organisaties en andere partijen. Met het oog hierop 
is het belangrijk dat zowel  EU-regelgeving als financieringsmogelijkheden goed 
aansluiten  bij en ruimte bieden voor de praktische uitvoer in de regio’s. Dat 
vraagt ook een proactieve houding van gemeenten richting rijk en Brussel.  
 
Paneldiscussie 
Vervolgens vond er een  paneldiscussie plaats onder leiding van Bas van den Barg 
over het toekomstig Cohesiebeleid. Hoewel de programma’s voor 2014-2020 pas 
net van start zijn gegaan, vond er een interactieve discussie plaats over een 
toekomstig Cohesiebeleid tussen de zaal en de volgende 3 sprekers: 

- Chris Poppe, beleidsadviseur cohesiebeleid bij het Ministerie van 
Economische Zaken; 

- Ruud van Raak, programmamanager bij Kansen voor West; 
- Maaike Damen, o.a. verbonden aan de faculteit Behavioural, Management 

and Social Sciences van de Universiteit Twente, waar zij onderzoek doet 
naar het Cohesiebeleid. 

 
Uit de paneldiscussie kwam duidelijk naar voren dat 
de deelnemers namens gemeenten, regio’s en rijk 
het eens zijn dat in de volgende programmaperiode 
van het cohesiebeleid een betere verbinding moet 
worden gelegd tussen economie en arbeidsmarkt. In 
de huidige programmaperiode is deze verbinding er 
niet (behalve in de stedelijke programma’s van de 
G4).  
 
Daarnaast kwam naar voren dat er ook in de toekomst behoefte blijft aan 
subsidies om initiatieven van de grond te tillen. Daarnaast kunnen leningen en 
revolterende fondsen een aanvullende rol spelen.  
 
Tijdens de paneldiscussie werd er geen overeenstemming bereikt over de opzet 
van de toekomstige programma’s: centraal of decentraal. Bij het rijk speelt de 
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omvang van het budget en efficiency van de programma’s een belangrijke rol. 
Voor gemeente geldt: regionaal beleid is beleid van de regio’s! 
 
Urban Agenda & het Nederlands Voorzitterschap 
De ochtend werd afgesloten door Pedro Campos Ponce (beleidsadviseur 
Europees stedenbeleid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) en Sietske Duller (verantwoordelijk voor de communicatie 
rond het Nederlands voorzitterschap vanuit het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken). Pedro Campos Ponce nam de zaal mee in de ontwikkeling van de Urban 
Agenda en de verbinding met de nationale Agenda Stad.  
 
Vervolgens sprak Sietske Duller over het Nederlands Voorzitterschap. Met de zaal 
sprak zij over de zichtbaarheid van het Voorzitterschap in Nederland en liet zij 
weten de betrokkenheid van decentrale overheden te willen vergroten. Ondanks 
dat de mogelijkheden op de locatie in Amsterdam beperkt zijn, denkt zij graag 
mee over (alternatieve) mogelijkheden om toch podium te bieden aan 
gemeentelijke initiatieven. Ook ideeën om de zichtbaarheid van het 
voorzitterschap te vergroten in gemeenten zijn welkom. Geïnteresseerden of 
mensen met vragen zijn uitgenodigd om contact op te nemen met Sietske Duller 
via de VNG.  
 

 
 
Workshops 
Na de lunch was het tijd voor de workshops. De workshops stonden in het teken 
van Europese subsidieprogramma’s.  
 
Ronde 1 

1. Life  
2. Plattelandsontwikkelingsprogramma POP  
3. Interreg  

 
Ronde 2 

4. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  
5. Europees Sociaal Fonds  
6. Creative Europe & Europe for Citizens  

 
De presentaties van de workshops kunnen worden bekeken via deze link. 

https://vng.nl/presentaties-europa-ambtenarennetwerkdag-17-september-2015

