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Raad op Zaterdag online op 22 mei 
 

Na succesvolle digitale bijeenkomsten in 2020 en dit jaar op zaterdag 17 april, is er op 

zaterdag 22 mei (10.00-12.50 uur) opnieuw een digitale Raad op Zaterdag. 

  

De VNG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden nodigen u graag weer uit om deel te 

nemen. U kunt kiezen uit verschillende sessies over actuele, uiteenlopende onderwerpen. 

Noteer deze bijeenkomst alvast in uw agenda, meer informatie en de aanmeldlink volgen nog 

via: 

  

• https://vng.nl/agenda/save-the-date-raad-op-zaterdag-online 

 

  

  

Blog Omgevingswet: 'Participatie: hoezo vereist, maar niet 

verplicht?' 
  

Pascale Georgopoulou moet telkens aan raadsleden uitleggen dat participatie een 

aanvraagvereiste is bij vergunningen, maar geen grond voor weigering.  Als participatie zo 

belangrijk is, waarom is deze dan niet verplicht? 

• Lees het blog op VNG.nl 

 

  

  

Gebruik de Digitale leeromgeving voor raadsleden 
  

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/PJSuQCCqJX8qLNfBdalltTPQ-WOLfYO1AASbWg8XC2zeL_xvUqlDH3Xy_Zr6GDwoqpm9kj5slptjn_zV_XWY2Q/xKHNLvSM52gWrkp
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/RrqKGEjSzFLVzjYqwz009Lz0jM9JYiJIF04XJhL4ezCkZMe5tPjvX3JYSnsCqqCuLSkBUoy7RQsCDSQGplmwAg/JMp8kYM72Pqx9NF
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/yLJCjToBm4pTfbSfDWpCpEkEQjTOgPnQ5FljOIFUZiQHU034F-kvXvadzBjjRmkXw3zTFt4KLMHJ1kj0FA_llQ/puZpy8Yft2pqHXP
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/yLJCjToBm4pTfbSfDWpCpEkEQjTOgPnQ5FljOIFUZiQHU034F-kvXvadzBjjRmkXw3zTFt4KLMHJ1kj0FA_llQ/puZpy8Yft2pqHXP
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/oZNbZ6eYus10JcrubjK6vm4jBhyW50w-HW7kC0k9WH3YROddxGpCt5T_0Jb7YixzM2fWjF6JHE10U_pccm_cfQ/zadkRcFIcJR4Fif
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/oZNbZ6eYus10JcrubjK6vm4jBhyW50w-HW7kC0k9WH3YROddxGpCt5T_0Jb7YixzM2fWjF6JHE10U_pccm_cfQ/zadkRcFIcJR4Fif
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/GWxZWsA1itJS3GKkVg3u1kYsor-aopxM5iDSZ0AqcLb7GaEnPeshS1h6aeu5F524sCPkuVt2Uoqy6D59a4KUXw/iMB9kBEhpXfz7uc
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/CZ3_7VF682n3wSAg6DDIMsUqzU5ZwDp-p1EeAE2wruimVdL3pNlnXtkVNNMJHmlPYFPsRPgA83VAEtkcpa-4pA/9p7xW7UGCIQujuW


Steeds meer raadsleden maken gebruik van de Digitale leeromgeving voor raadsleden. De 

leeromgeving helpt u om in de informatie-overload tot de kern van een dossier te komen. U 

vindt er ook tips om uw rol als raadslid te versterken. 

  

• Meer informatie over de leeromgeving 

 

  

Onlangs vonden er webinars plaats over de leeromgeving: een voor raadsleden en een voor 

raadsgriffiers. Beide webinars kunt u terugkijken via dit bericht van de Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden. 

  

  

  

WSGO: informatie voor raadsleden 
  

Als raadslid bent u op de hoogte van deelnemingen van uw gemeente, zoals 

gemeenschappelijke regelingen. Gelet op de controle daarop en met oog op de 

arbeidsvoorwaarden van het personeel is het goed te weten dat er een werkgeversvereniging 

is voor dit soort organisaties: de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 

Organisaties (WSGO). 

• Lees meer over de WSGO 

 

  

 

donderdag 15 april 2021 

Handreiking en modelgedragscodes integriteit 2021 
Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid 

De handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen 

is geactualiseerd. Dat geldt ook voor de modelgedragscodes integriteit voor 

volksvertegenwoordigers en (dagelijkse) bestuurders. De teksten van beide uitgaven zijn 

toegespitst op de hedendaagse praktijk.  

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

Online bijeenkomst: Rechtspositie voor raadsleden 
Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/SleeujLvoZxH3ASPuqHSbYxAij6TRvyr4REzngB4s7tNYef-kZc4HFWdvCkBjj6ww34dY-6jQn4BWHz_k1R27Q/dsJWReWBzfz5njN
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/SleeujLvoZxH3ASPuqHSbYxAij6TRvyr4REzngB4s7tNYef-kZc4HFWdvCkBjj6ww34dY-6jQn4BWHz_k1R27Q/dsJWReWBzfz5njN
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/nYcauTOAwweE4LCj3hWtSy_eNqRrs8YK_wFjcGeahSkdh5itp3GGFCoNaVji8HD8kAlH0JXFNlenDBZ7k706ZQ/s73ZkYaXIfztbpr
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/nKxMdxHArkIIQK-EugHa6buatH4PENimicRVt8Oyqe-0lbZJyMvsB7qNF4UWm6pda3ucthDHNOnapUY6qKelgg/8sxNDDhHasqWHwf
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/XHdYoxsm3laRt_xe90dZMBZ89x-cMMpcbzh3z_qqoOhuRd-Welt_6xWEevRwcuevQl607aaV-li5LP-iZzh6uA/Fks3EZpif9IUd28
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/GfzD78847nrbN20mZKa3F_Bgfjd69dK72FdCke-pDpDBApqFW_v4uc4fUyjuk-QhN4mPWzwObJWNrI-LN7WLIg/6Fh7iSEu9fJtzWn


Reiskostenvergoeding, vergoeding voor de iPad, wel of geen verlof voor het uitoefenen van 

het gemeenteraadswerk. Het is geregeld in de Rechtspositieregeling Decentrale Politieke 

Ambtsdragers. 

14 juni 2021 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

woensdag 28 april 2021 

Nieuwe Wet inburgering definitief 1 januari 2022 in 

werking 
Asiel tot integratie 

De nieuwe Wet inburgering treedt definitief per 1 januari 2022 in werking. Gesprekken tussen 

de minister en de VNG hebben er ook toe geleid dat er extra financiële middelen beschikbaar 

komen om de inburgeraars die langer onder de huidige wet vallen te begeleiden. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

donderdag 29 april 2021 

Onderzoek levert routekaart op voor raadsakkoorden 
Bestuur 

In 2018 besloten 56 gemeenteraden om met een raadsprogramma te werken in plaats van een 

coalitieakkoord. De meest genoemde reden is de wens om de tegenstelling tussen coalitie en 

oppositie weg te nemen. Wat zijn de ervaringen van raadsleden in gemeenten die werken met 

een raadsprogramma? 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

woensdag 28 april 2021 

Naar meer politieke ambtsdragers met beperking: 

proefprojecten 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/HzTwWtJ5ISOA0oZMkgYwvSNidr_nkcxLzHTS0Okk5gjWU8xb6zXFcveOpzcnJv8vp3dLuwiwbfHxjz_bSTWEdQ/BTrbS2Pn9rKZBY4
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/_q2ooVw00tpeLJ2qbIkTqD66R9h-3IEyCKkJBiE1m_8DR_IBm4y-NHKTcqy9jamDWBmpPbrzHwVtqQokJDps2w/mXimBiuNfbymb2J
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/SDjrSYcta9QeRm4CS14n-5rh_gz0qmx9RHEH875JOeR7WO7PmN0iHqrOLUaHuYBzWOBiYoiOBqhFxihIyfjWmQ/UwFhuhmbWpYwWrR
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/vEfdj7gLggXK3db5B69bcmCiFEr-J_pwUwL7c_Qg-SkWpJnjV-aZ5QJzmonwkMv8YliIlNw3R1N4AykUVOO_cQ/Zz6nPR5D8SRsC2S
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/1aOwmLOFlyOcmP6TdrBeBlpmaEsiLiH2snvBtzO5XK52xN6m285ZDvKMPRV6-jdssxDLuvKCYXt-tOWvYGxUBg/mDs8AsMhgk4X4xi


Bestuur 

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en te blijven, is vaak 

hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een 

structurele functionele beperking. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

Save the date - Online bijeenkomst: Politiek actief met een 

beperking 
Bestuur 

Politiek is van ons allemaal. Toch is de drempel voor mensen met een beperking om politiek 

actief te worden en te blijven vaak hoog. Met oog op de komende raadsverkiezingen, is de 

vraag: wat kunnen we op regionaal niveau doen zodat meer mensen met een beperking 

politiek actief worden?  

28 mei 2021 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

woensdag 28 april 2021 

Diversiteit en inclusiviteit in de gemeenteraad: interviews 
Bestuur 

‘Als vrouwen kunnen we nog steeds niet achteroverleunen, de strijd is nog lang niet 

gestreden.’ Aan het woord is Marika Ramaker, PvdA-raadslid op Terschelling in een van de 

interviews in een reeks over diversiteit en gemeenteraden. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

vrijdag 2 april 2021 

Aanvullende voorstellen bevorderen integriteit 

bestuurders 
Bestuur 

Een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders, en het terstond en elektronisch 

openbaar maken van nevenfuncties: deze voornemens zijn de kern van een nota van wijziging 

op het aanhangige wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De 

VNG heeft gereageerd op de voorstellen. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/NznOgPlGaYV3uVL5AwV_EytyclJhvFFvE4snq9vaAZjtmziAmxJsasr3Fn-ss8ifpVfcdMUAYWrMG3ZABjGt5A/5N6UmzTxPZpw62K
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/gs1okAJsMLz1fDV4y4JkLMWBoxd6lKTsBML5fhRpoaaOeet--sm7ZO-yphrzX6J1jeIVody8l_CkaqympLPYtQ/TRWbLzJ5cc8E9x4
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/lmmObUWZ0q29b5FFCaxO7ILYalVe91ygF-A1PeSLgdL5Rtl2RlDEypDY_-uKJNSqXDzdtCHVRZfJ1GcFBEXDeQ/LDe44uNDbLxDN4b
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/xX7JXKs0VrfEBQrpmsuXAq21fWoksUNnxSpr7any73hb1Cfe4lktz6xGvnvgr8GI1GVd9yeobiYqZgCOVKiFlA/s6eVj5ga63ZC6Td


Online bijeenkomsten: Over het gezag van de raad 
Bestuur 

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld 

met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als 

hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor? 

15 bijeenkomsten v/a 10 mei 2021 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

woensdag 29 april 2021 

Melden van agressie en intimidatie niet vanzelfsprekend 
Bestuur 

‘Als politiek ambtsdrager moet je tegen agressie of intimidatie kunnen’: dat hoor je nog vaak 

onder raadsleden. Vaak worden incidenten niet gemeld, blijkt uit het door het ministerie van 

BZK uitgebrachte rapport ‘Gemeentelijke meld- en steunpunten na agressie, intimidatie en 

ondermijning'. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

Online bijeenkomst: Omgaan met agressie en intimidatie 
Bestuur 

Als raadslid heeft u veel contact met alle lagen van de maatschappij.  Deze contacten zijn 

veelal prettig, maar uiteraard niet als het gepaard gaat met intimidatie en agressie. 

20 mei 2021 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

Save the date - Raadsacademie Gelderland 
Bestuur 

Raadsacademies zijn de bijeenkomsten waarbij raadsleden uit een regio in gesprek met elkaar 

en met experts gaan over actuele onderwerpen die betrekking hebben op het raadswerk. Dit 

gebeurt altijd op een interactieve wijze.  

29 mei 2021 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

Save the date - Dorpenfestival 
Bestuur 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/KcnzZ7drlN9lx2-cKEZc8EDEHC6B8KVo1Yo1v9xV8ji8tzzIFxbuuhofWSdJwuwQqLxpJYzJy_NeIz-3kZSmng/sNQ4Msy86i4RvWG
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/bvtVbRhianwlbfiU_daUREiSccIwaU3IczYsxdgj6Br-qPKGZMW0xakiWvkrJK5O9iKdNt0u6u_JY2pr4R4FBA/BXRtBXyk3NHeVrY
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/jKWjL7vDzf1uGQ76jh9rsraCzAHzjas3S5MwIEWuwKVNGmpjEE6OXHczvMYWagW7iDdyGaSJ0P0VZTVfRepQWg/ngByrwRWmPpbhQV
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/WmtYNYNt3j3dIZtBXKSB00naMUR7BM2wtFcUOPBC0fRfrI47J0eJA8iGxSxQsJPAwzRBEAASOa1hZ8-bWtWPIw/XZwIxnuQDSryKhz


Hoe kunt u als inwoner en bestuurder van dorp en platteland omgaan met onderwerpen als 

leefbaarheid, energie, klimaat en zorg? Ontdek het op het Dorpenfestival. Verken kansen en 

ideeën tijdens talkshows, interviews, dialoog en muziek. Reserveer 1 juli alvast in uw agenda! 

1 juli 2021 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

maandag 12 april 2021 

Compensatiepakket coronacrisis gemeenten 
Coronavirus COVID-19 

Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 nam het kabinet 

aanvullende maatregelen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. 

Gemeenten ontvangen een brief over het financiële effect van deze middelen voor zover deze 

via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

Online sessie: Omgaan met maatschappelijke weerstand 

bij de energietransitie (#2) 
Energie en Klimaat 

Hebt u als volksvertegenwoordiger soms buikpijn omdat er lastige knopen doorgehakt moeten 

worden over de energietransitie? Slaapt u wel eens slecht omdat u voorziet welke kritische 

vragen er op u af zullen komen als een omstreden besluit genomen gaat worden? 

19 mei 2021 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

Online sessie: Omgaan met maatschappelijke weerstand 

bij de energietransitie (#1) 
Energie en Klimaat 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/2TwJQDxzUsOR7GZHfyOBTFFPACPuxTRoZBelKtcjGtUZEPtL0iBYNTPJThpVYAMaK2ymDYoO5CGHl4GHLL38DQ/K6UpjaAnTX7SQqZ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/tcyMLNTQhH3zYzKrJGOhK0BVHpg9lEtbTUNF8KKkh6zUTFpTeLrNVpB6_l4ZOP9gVBV0cMzsZVRsuAEF97qVPA/RVztyJTnQ8Nv7XT
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/UsNRKxTvBFYr6tIN-c65LXaDAIDo7lKea1dwpTQSD-hRZ2islbU4NZh7IFi0iYk8ExCS1GoJBRJ1jmX6VW8xyg/PW6NHn3gX4kkV5f
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/GKfnywKDqm3mARg9pTuVIWPSH1bcz04-hK-STlTBWZ5hGok8hBRV8dnbYD0SEzc9KdCqbB8Jk-XNPLN7JGJh8A/tWXTqIgXvnXNSZ7
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/xk9brU1m7MmAFN5inYGNVquCVpfrcnFkTnGORVh8PqcG-TD9PKlmwcolZYaE7zXpJM3jT4R01DrVlSS_GUZr8w/sDbx2uh4uDGkCrC


Hebt u als volksvertegenwoordiger soms buikpijn omdat er lastige knopen doorgehakt moeten 

worden over de energietransitie? Slaapt u wel eens slecht omdat u voorziet welke kritische 

vragen er op u af zullen komen als een omstreden besluit genomen gaat worden? 

17 mei 2021 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

maandag 19 april 2021 

Onderzoek BZK: krapte gemeentefonds zet uitvoering 

onder druk 
Financiën 

Uit onderzoek van BZK blijkt dat gemeenten sinds 2015 ruim € 2,4 miljard hebben bezuinigd 

op hun uitvoeringscapaciteit, terwijl hun takenpakket juist fors toenam. Dat is een krimp van 

bijna 15%. De oorzaak? De oplopende tekorten in het sociaal domein. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

vrijdag 9 april 2021 

Actualisatie verdeelvoorstel gemeentefonds verwacht in 

juni 
Financiën 

De fondsbeheerders hebben in een brief aan de Kamer laten weten dat zij verwachten begin 

juni met een aangepast verdeelvoorstel herijking gemeentefonds te komen. Eerder werd 

verwacht dat dit al in april gereed zou zijn. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

Bestuurlijk bijpraatmoment herijking gemeentefonds (#2) 
Financiën 

Met het ministerie van BZK organiseert de VNG een bijpraatmoment voor 

gemeentebestuurders over de herijking van het gemeentefonds. In deze bijeenkomst geven de 

fondsbeheerders uitleg over het aangepaste verdeelvoorstel en hoe zij daartoe zijn gekomen.  

23 juni 2021 

 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/4mqMQF_7TWlxqjugzza3oGym7QqtvYi47ovN0iAKVxv09T7WyFFiI7yzlQ0CU0mIHN-ArGql436kakqZaAug-g/6HsmLEqbhfBZNDW
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/kkn7QFSRtnFO-VaSYLKo1gbOTm0z4OwoY4WjgGVBFjQzE96Vdufg9L0_Ag5LZXnsBL__n48kIQJvptzK1Cbw4g/UXdg2hByZbtAh2y
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/FJHackkAc7uNNJ8Cphv0cdyHxPF5nr5XvdjkfwPa845rDVlpOu11V_EBZFakpoNLo3qGnerE9J43nJDso-RGnA/7FvbvIjsIvaUgPg
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Miat29Zpmpz2MKQW8I7qQdp4OW9C8ggqSnsXGPXKnbXAwjF6-3O6S3LYQXD96yFjUEMR9lMMrqC2FeH-poX6sQ/JIvA3uxhPjxrDbt


 

Lees meer  

  

 

   

 

Bestuurlijk bijpraatmoment herijking gemeentefonds (#1) 
Financiën 

Met het ministerie van BZK organiseert de VNG een bijpraatmoment voor 

gemeentebestuurders over de herijking van het gemeentefonds. De fondsbeheerders geven 

uitleg over het traject, de stand van zaken en de stappen die momenteel gezet worden om in 

juni een aangepast verdeelvoorstel te publiceren. 

12 mei 2021 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

dinsdag 20 april 2021 

Bestuurlijke lessen uit de hack bij Hof van Twente 
Informatiesamenleving 

Digitale veiligheid is een kerntaak voor gemeenten, burgemeesters zijn daarin aan zet. Dat 

was de strekking van de resolutie bij de ALV in februari die met 100% van de stemmen werd 

aangenomen. Om die kerntaak verder in te vullen zijn uit de crisis rond de ramsomware-aanval 

in Hof van Twente lessen te trekken. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

dinsdag 13 april 2021 

Kijktip! Impact en lessen van de hack in Hof van Twente 
Informatiesamenleving 

Wat gebeurt er in een gemeente als opeens alle data weg zijn? Het gebeurde in de gemeente 

Hof van Twente na een hack, begin december vorig jaar. Concerncontroller Richard Klein 

Tank deelt het verhaal van zijn gemeente in het laatste RPO Journaal. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/g38vpHSFsqi9p5dtof1tpwIt3NLlSLatFWQ-C7U30jaaaaiJKLVPam2vNrR7ITFyDnrCIYSt6B53gVrLBGCcgw/vzTxdXZFYtBSbyD
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/KXeYkslp7UTimD8VLRITHb-dSg2EQo_xwHEX14mp7G0O71yc58hP6wW2TvM0tdzsfRnyMJcoRQo58e1D-aKDeQ/kbfWQ9HWxgfFCMZ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/LdABSEMa_r2ym0FtVXEFWvO7vHdgqfMhtsngyiymhW4BKMRaQ1y1Y4wxkiAApUbwnH_D_HEY0bAKtg7OQJF38g/rEYzVCewqXd86qI
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/CyDsjfvZG9sjC_1zhgfGOlksUd-pob5VJKINl6iZdVpDPr9Cy700lmgJsOnj7AJ2UakMblmbIV6MY6SL2ygWbw/jhhysmbTnJPa4nF
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/-xMAla0nFL_-d2j9Q5uOm51O1PT62MwsaU4u3l6T79ihEZ05et5irpL9k-_xAuPssfDzdbQOa2blAjimB1dtfw/trDIGBxVCPmI3sW


 

donderdag 22 april 2021 

Incidentele middelen voor gestegen zorgvraag jeugd 
Jeugd 

De acute problematiek in de jeugdzorg, deels het gevolg van de coronapandemie, en de 

financiële druk die dit veroorzaakt, zijn een grote zorg voor gemeenten en hun inwoners. Het 

kabinet heeft besloten daarvoor in 2021 extra incidentele middelen beschikbaar te stellen 

van € 613 miljoen. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

Online sessie: Regisseer de toekomst van de jeugd 
Jeugd 

Het is voor veel gemeenteraden lastig om voldoende grip op de jeugdzorg te krijgen. Aan 

welke knoppen kun je draaien? Hoe zorg je dat je aan de voorkant als raad aan de slag kan 

met preventie en hoe maak je risico’s in jeugdzorgbeleid inzichtelijk? 

12 mei 2021 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

vrijdag 26 maart 2021 

Model Afvalstoffenverordening geactualiseerd 
Milieu en Mobiliteit 

Het VNG Model Afvalstoffenverordening is geactualiseerd. De voornaamste aanleiding is het 

Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen, dat sinds 1 juli 2020 van kracht is. 
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https://c.spotler.com/ct/m19/k1/z1Fs0cmiqbkPNdbHu0bFw_VN_eg61YEQwRdIiX4hnWeO1Uq9Dw0cYq7HLj_TaJfFyn9qQGIS13z9XCJr_YFDVg/xUbJamILYkA6cZb
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/m_n2tAqZucesuYhs_nZlbir7NdQC2-iMiPt8Y88q4a_WBgPCmz_tEASgfxPRsrNtrwU4NRHfDiF_O-Cyg9BlPw/vQDZAZ9UY4YmI28
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/DweO76tRt0Ye-e0N4vJ9GdMRZ3JM__lk9EbeNQob9vXqNaPwfDPvj_jYK9eigzgBojqPwP9ReZTXjwozUzWk1w/XN59YRv7Pg2zrcw
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/GJYirJO08yI-ESWr1Z7BA_90fDCa9K611fq-o_DjgG14mW6Df_0lHHT8EKuy-h6XsgIuADXe6jvlPnwlzvWGtQ/9hN2mvfjEqhevPa
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/xFYuVA1nF8fjXxZCUuRAG8HJLlSSsbCgkt766WXxSFEXmwHMcRURcppfAwOGGU88y63-jPebOvpjcCt_AHHzow/SkWUUFz9SzvXuZ9


 

woensdag 21 april 2021 

Zorgvuldige afweging inwerkingtreding Omgevingswet 

nodig 
Omgevingswet 

Tijdens een Bestuurlijk Overleg (BO) met minister Ollongren en de koepels is besproken of de 

Omgevingswet verantwoord in werking kan treden op 1 januari 2022. Het is belangrijk om hier 

samen een zorgvuldig besluit over te nemen. Daarom is besloten om hier een tweede BO in 

mei aan te wijden.  
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woensdag 14 april 2021 

Karin Hoekstra: pionieren met de Omgevingswet 
Omgevingswet 

Gemeente Hillegom behoort landelijk tot de koplopers op het gebied van de implementatie van 

de Omgevingswet. In 2018 stelde Hillegom als een van de eerste gemeenten de 

'Omgevingsvisie Hillegom 2030' op, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet.  
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dinsdag 13 april 2021 

Podcast: De rol van de griffier 
Omgevingswet 

In de twintigste podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale 

Georgopoulou in gesprek met Robin Reichrath, griffier van de gemeenteraad van Gulpen-

Wittem. Samen hebben zij het over de rol van de griffier met betrekking tot de Omgevingswet. 
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Save the date - VNG Jaarcongres 2021 (online) 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/IR9KVeS3GsEnBguXI6g0c8z9JbhR-TUCK2QvDwd5e-95xd2CZou3clZ64_aoRiwLjRGjFhoaOwEUWB-eLoSGIw/BxssJuNiupCURYS
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Lu4k5jm_rt0JuDCAytqjleUj10t09VpmnwSo8anxYkCSdw-40c3h-bU7lDe6TX8S1waahv66EYlDvH5nsdPqYw/Z5kNbeG2rfFNhEc
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/89jZFTDVWe3p0DQCydvQTkpVRjz5gdjKRYzOPrm7Y20GheE7gQWgiVbbGXwdMx4ilG4tzKzWDXUQCDeVruZZEw/6P4cSCrJpHEFLBT
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/iPrIsctAxTG5LWF_AZla8a0TbfRNNbcOyFrEJ0avFcjdIAeepOS6m1xRNxfpzcb5fiuPLHQgdxKY3nni-L8IpQ/Yq4cCKWvscvxwFD
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/hKCPJK1GsJrLfs8rXGMHof4TH_3v2ZIxTzd4aimOpOmycIMoc3KODG1SxIP5NL1u6zYZpNDAG26xKSs1KDRPqA/IXpVGgXsJLLKz3E


Over de VNG 

U bent van harte uitgenodigd voor het VNG Jaarcongres 2021. Het online congres vindt plaats 

op woensdagochtend 16 juni, van 09:30 tot 13:00 uur. 

16 juni 2021 
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Moties gemeenteraden 

  

Bekijk de aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (O.a. over Raden in 

Verzet, het Wmo-abonnementstarief en afschaffen verhuuderheffing.) 

 

 

www.vng.nl/moties  

  

 

   

 

 

 

Contact 

070 - 373 83 93 

info@vng.nl   
 

Afmelden 

Gegevens wijzigen 

Reageren 
 

 

 

vng.nl/raadsleden 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

   

Dit bericht is verzonden door: 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 

 
 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/nGBVAylvmULKQ5bu13HyYDuHdBRhmob_8hgyO-v2Vp2uyKrfBRRB2rVV-Ess3H8BguxPffL4OqznutpuePtMWA/4dsbARZrUn5r5CJ
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https://c.spotler.com/ct/m19/k1/xNQQCUCYS2onmI7br9Ewe0dMUAwiOq3JkOaTs-ejS2lhuR78vIAhaVq0MTsUAuLkRXG1g2d1S1zTM4e2hNCXKw/If4BVCHHAgfHFpa

