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Raad op Zaterdag 6 november
De begroting, participatie, gemeenschappelijke regelingen, toegankelijkheid, jeugdzorg,
macht en tegenmacht, en inburgering: onderwerpen die zoal aan de orde komen in de
workshops van deze digitale Raad op Zaterdag.
Kijk voor het programma, praktische informatie en aanmelden op:
•

https://2021.raadopzaterdag.nl/

Blog Omgevingswet
Representatieve en participatieve democratie staan op gespannen voet met elkaar. Beiden zijn
belangrijk, maar het is zoeken naar de brug tussen die twee. De sleutel ligt in gedrag en
gedragsbeïnvloeding, betoogt Pascale Georgopoulou in blog nr. 50 voor de VNG
Raadsledennieuwsbrief.
•

Lees het blog De Roos van Leary

VNG-reactie op de Rijksbegroting 2022
Bijzondere ledenbrief
Wat wil het kabinet? Wat betekent dit voor gemeenten? In deze bijzondere ledenbrief
(verschenen op 29 september) delen we onze reactie op de Rijksbegroting. We geven een
samenvatting van de voor gemeenten belangrijke kabinetsvoornemens in de Rijksbegroting
2022 en de betekenis daarvan voor u als gemeente.

Lees meer

donderdag 28 oktober 2021

In gesprek over nut en noodzaak lokale rekenkamer
Bestuur
De lokale rekenkamer kan de gemeenteraad helpen om zijn controlerende rol beter uit te
voeren. Bijna 1 op de 10 gemeenteraden maken echter onvoldoende of geen gebruik van een
lokale rekenkamer.
Lees meer

dinsdag 26 oktober 2021

Opmerkingen van de VNG op begroting BZK en
gemeentefonds
Bestuur
De Tweede Kamer behandelt deze week de begroting BZK en die van het gemeentefonds. In
een position paper, gericht aan de Kamerleden, vragen we onder meer aandacht voor de
interbestuurlijke en financiële verhoudingen.
Lees meer

maandag 11 oktober 2021

Actieplan voor meer toegankelijke
gemeenteraadsverkiezingen
Bestuur
Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf. Dat komt bijvoorbeeld door
een lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking. Maar er zijn ook mensen die moeite
hebben met lezen. Om te zorgen dat verschillende groepen kiezers ook bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 makkelijker kunnen stemmen is een vernieuwd
Actieplan Toegankelijk Stemmen opgesteld door de ministeries van BZK en VWS, de VNG, de
NVVB en de Kiesraad.

Lees meer

donderdag 30 september 2021

Ollongren: digitaal vergaderen blijft
Bestuur
Digitale raadsvergaderingen worden blijvend mogelijk gemaakt. Demissionair minister Kajsa
Ollongren van Binnenlandse Zaken is bezig met een uitwerking, schrijft ze aan de Tweede
Kamer. Volgens haar heeft digitaal vergaderen voordelen die ‘complementair’ zijn aan de
fysieke bijeenkomsten.
Lees meer

Bijeenkomst: Raadsacademie (Drachten)
Bestuur
Deze Raadsacademie is een gecombineerde bijeenkomst met de Algemene
Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De dag is bedoeld om de
kennis van (kandidaats)raadsleden bij te spijkeren en hen te informeren over hun eigen
vakgebied.
zaterdag 20 november
Lees meer

Bijeenkomsten: Klaar voor 4 jaar
Bestuur
Wat voor raadslid wilt u zijn? Een behartiger van de belangen van inwoners, partijachterban,
dorp of wijk? Of wilt u straks uitsluitend de klachten van inwoners aan de orde stellen of
verkiest u juist liever een rol om de keuzes van het college uit te leggen?
Om goed aan start te komen voor de nieuwe raadsperiode houdt de Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden de komende maanden voor raads- en kandidaat-raadsleden een aantal
'Klaar voor 4 jaar' bijeenkomsten en workshops.
vanaf zaterdag 13 november
Lees meer

Webinar: Benut de kansen van het uitdaagrecht!
Bestuur

Bent of wilt u in uw gemeente aan de slag met het uitdaagrecht? Hoe zorgt u er als gemeente
voor dat initiatieven succesvol opgepakt kunnen worden? Wilt u meer uitnodigend besturen en
bent u op zoek naar concrete tips en adviezen vanuit de praktijk? Doe dan mee aan dit
webinar zodat u na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar goed uit de startblokken
kunt komen.
dinsdag 9 november
Lees meer

Griffiedag ProDemos
Bestuur
Deze jaarlijkse Griffiedag is een inspirerende en informatieve dag voor alle raadsgriffiers en
griffiemedewerkers. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 wordt
aandacht besteed aan hoe gemeenten inwoners kunnen motiveren om actief te worden in de
lokale democratie.
vrijdag 5 november
Lees meer

Bijeenkomst: Het Verhaal van Lokaal (lokale omroepen en
de lokale democratie)
Bestuur
Hoe is het anno 2021 gesteld met de waakhondfunctie van de lokale omroepen? Wat is de rol
van gemeenten en andere overheden? Hoe kunnen zij de krachten bundelen? Ga in gesprek
met vertegenwoordigers van gemeenten, andere overheden en de wetenschap over de stand
van zaken van de lokale journalistiek.
vrijdag 12 november
Lees meer

dinsdag 26 oktober 2021

Podcast over bestuurlijke verhoudingen tijdens
coronacrisis
Coronavirus COVID-19
In de nieuwste podcast uit de serie Nederland na de crisis spreken raadslid Bahreddine Belhaj
(Lelystad) en burgemeester Paul Depla (Breda) over de bestuurlijke verhoudingen tijdens de

coronacrisis. De centrale overheid liet zich nadrukkelijk gelden, hoe zorgen we dat lokale
overheden ook betrokken blijven?
Lees meer

VNG dialoog in coronatijd: Herstel na corona met (g)een
plan
Coronavirus COVID-19
Veel gemeenten hebben een herstelplan of -agenda om te werken aan het herstel van de
gevolgen van de coronacrisis. In dit webinar staan we stil bij de verschillende manieren
waarop gemeenten dit aanpakken. Wat kunnen we leren van elkaar?
donderdag 11 november
Lees meer

donderdag 30 september 2021

Veranker de Global Goals in de
gemeenteraadsverkiezingen
Europa en internationaal
Willen we in 2030 de Global Goals behalen, dan moeten we lokaal in actie komen, aldus VNGvoorzitter Jan van Zanen. Samen met jongeren, bedrijfsleven, inwoners, cultuur en in
samenwerking met de nationale overheid. Dat was de toon op de plenaire sessie en de VNGworkshop op de zesde SDG Action Day.
Lees meer

vrijdag 15 oktober 2021

Maak spoed met betere financiering decentrale
overheidstaken
Financiën

De VNG is verheugd met het aannemen van de Tweede Kamermotie (Van Dijk-Grinwis) om de
financiering van decentrale overheidstaken te verbeteren. We roepen de Kamer op bij het
kabinet aan te dringen op spoedige uitwerking.
Lees meer

dinsdag 5 oktober 2021

Cybermagazine 2021 met advies, voorbeelden en tips
Informatiesamenleving
Hoe wapenen overheidsinstanties zich tegen cybercriminaliteit? Welke tips zijn er te geven?
Bestuurders van diverse overheidsorganisaties vertellen in Cybermagazine 2021 over hun
ervaringen met het werken aan informatieveiligheid.
Lees meer

vrijdag 1 oktober 2021

Handelingskader lokaal bestuur in een digitale
samenleving
Informatiesamenleving
Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid en de betekenis
daarvan voor gemeenten? De onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool
onderzocht het en komt met een handelingskader dat bestuurders voorbereidt op de digitale
veiligheidsproblemen van de komende jaren.
Lees meer

woensdag 27 oktober 2021

Monitor dienstverlening hulpmiddelen: verbeteringen
nodig
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Er is een eerste monitor uitgevoerd over de dienstverlening bij het toekennen, verstrekken en
onderhoud van hulpmiddelen. Deze nulmeting is gedaan onder cliënten met een complexe
hulpmiddelenvraag: zij geven de algehele dienstverlening van gemeenten en
leveranciers gemiddeld een krappe voldoende (6-).
Lees meer

woensdag 29 september 2021

Opt-in-systeem ongeadresseerd reclamedrukwerk mag
Milieu en Mobiliteit
Gemeenten zijn bevoegd om een opt-in-systeem (ja/ja-sticker op brievenbus) voor
ongeadresseerd reclamedrukwerk in te voeren. Dat zegt de Hoge Raad in zijn arrest van 24
september 2021.
Lees meer

vrijdag 15 oktober 2021

Benoeming adviescommissie – Mandaat aan college
Omgevingswet
Gemeenten zijn bezig met het instellen van de Adviescommissie over de omgevingskwaliteit,
als opvolger van de welstand- en monumentencommissie. De vraag is gesteld of alleen de
raad leden van de Adviescommissie kan benoemen en ontslaan, of dat dit ook aan B&W kan
worden overgelaten.
Lees meer

maandag 4 oktober 2021

Podcast: De rol van de programmamanager
Omgevingswet
In de nieuwe podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale
Georgopoulou in gesprek met Peter Commissaris, programmamanager invoering

Omgevingswet bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Samen hebben zij het over de rol van de
programmamanager in de ondersteuning van de Raad.
Kijk voor het blog van Pascale Georgopoulou bovenaan deze nieuwsbrief.
Lees meer

donderdag 30 september 2021

Wijziging VNG Model Erfgoedverordening
Omgevingswet
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Deze wet heeft gevolgen
voor de Erfgoedverordening, omdat deze verordening ook regels bevat over de fysieke
leefomgeving.
Lees meer

vrijdag 8 oktober 2021

Stein is de Meest Toegankelijke Gemeente 2021
Sociaal domein
De gemeente Stein is verkozen tot de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland in
2021. Stein springt eruit met een Sociale Inclusie Agenda waarin op een duidelijke en
toegankelijke manier het beleid is opgeschreven. De gemeente Zwolle won de
aanmoedigingsprijs.
Lees meer

Moties gemeenteraden
Bekijk de aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (Recente moties o.a.
over afschaffing 6-maandentermijn toetsing huur, borstonderzoek en huishoudelijke hulp
Wmo.)
www.vng.nl/moties
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