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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. 

 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/yk6CdtwnWYecuvKc9chB3QQ04ltO9pOzklt7kGmpfZXkj5tOra33Ay3RnpkWHOuHSPNUghrRCRZ43mMx_5haVQ/xwJadbM3kqkrmhK
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/h39oagTk2Tf-RIOBnUIunv6juPASV2-11ZeH_MAI-2af8XdcPF92FSW3gbVhbLOPC2V8gYldRJAs_qiBEWKDbQ/jL7WBMeqnpAguAy
https://2021.raadopzaterdag.nl/
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/EpVWyDrd8PAe9YXDhBKvmr5qMEXIEX8K_7-06PjfSrlQEncOp2hglRiH2go-CCi4HyjPMjfZoAoCj-wnjvWOww/aarRpHaASUF4qwR
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/FIV_dZG797Qfyam-asM0N-iwrrJNtF7wolnpfzKI9W05QFRqGKbS47RpmZ07v4N7Br3Ri8QzUoW98qt2RGiYDg/nSivh3KWuQcJLIb
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/7K3YMto5P4RUdSfUPkIs84r_Xn8ln0TpHEoXKWCmFQOfguUhq4ZG2KQ4qdjl0ux5DYFXgz30CIKTUO4QnKEJhQ/caM2F29QpcfVfsD


 

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. 

  

 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/MrdwYKjAeRjYbb2OxnsI5JgmiqhX_HJAcbBW4qHDcgU4IJrQwPFSC4p2VShnNHRAru35Cvo65WXTv-byn7TiiA/eS3VahRpNtpu9Ra
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/46KjpDOkg2ePLVePxN2HPJweR2B8C5R5q9GVv84ruT3v5yBp4UF-6CSMv8obt-Nbs4stfoQLmBqT7A7Q6NyN2g/eGbKjAZSidDsuV7
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/ysMm7vNMJN-E3hpPOVM87cfN4uLP06BGQZEvHa-sNNqNI-tly0Y7FKZ-68k7QWopdDGAmgrNpLAo-Wy0aEO0Vw/JYaGhetpptqYgrN


 

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 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/YwJ8PzQ8x9H7sFZsDYKb05Z2k8Y19YuXONo2OxyBz84vxdIrbZPcgG0wCZHLr7PR7sSNmyR9AYtiISrF1lF6OA/Yc6wnKL267WyxhI
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/LIOrFui3uyFsHHzK0-BY-1ftDCEf_IFvY-3MRX6788jI1DUxiqihE-jUp-M-07Fry06M1HnFWYRPfBuRWQ2htw/g4nsI8ri3GA3pW5
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/9SP_X6v8oq4xCW5kPpi_SM9yUxIWvBysO7ZbkS3UR2zQQWJ-zNKV_AtCHnCbpJbBhgstU93kc0-AERSfaTBv-Q/S38NfnfCNeDLzmc
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/i8B9yL8hTpxrw2OJymovAVSUl6Fb5X_pbcUCZJOEMmmN9KC-p1jGKscDn3wUAmjGdatg_emyihi3reLY0aUYFw/VE2xrcZkQ8ncTWw


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 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/gH4Z00RbMPjAzHYTcHOZVnrY4uVt_mcYDsirEs2FE-kmHv7zD0UclbMQYp9jWWx1w0EZ4lwCXKftrwNaCg0QDw/QtLVkHNpEd7cDxc
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/iSMRvNVx2aobZoESAJV8oVJhO7fNbfQc_JX9y1LYLqM41QK0i8Kgq7as_62D1sSIL9cSIX--uvSBdy2iNFoSBw/YfTMbegRQmSz65i
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/tbF_jmYbtMy-1zoOE7iZGTuwso-M_1wA_kyuIf5BdYhSltcLMQTeaDd72jn_xZo8Nst_3F4qy9trGTm09KzXJQ/vrfamYNWmddRJub


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 VNG-

voorzitter 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 VNG-

workshop op de zesde SDG Action Day. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

vrijdag 15 oktober 2021 

Maak spoed met betere financiering decentrale 

overheidstaken 
Financiën 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/jSPcO7RSiJKGE38yUOXDlsCH-3zlGEjgFTVPG2Ng3RykxGTetuZj7aFmZF85ER1NJaShmCVdE3EP9yVQMKqFww/T6WgVhDqYppuzLk
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/WNkG-kjB3xWWKCJ3MsxQ7E8qCqepcxM_eEZZii9ECwtdADQeSyQ0_VC9Q--vtXHeK-6wB01dtm-RZkBK9Re9bQ/zXVqqskQMTpU3r9
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/tSFSLoZ4LxVhPDfd9pm30wZXDqJRUFM_yfOLsFhnGtBJBU8oURrMglji5vXfVO-Xg3gBjgWJ501LLk0K6APLzA/n2mPduIBTgYI8Qi


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 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/hm3fm7B0HTeVQ50GMhor2IzGRVEpO6E-kOGcqRZbcuijeP5GfO16cKoD7tlfxMIQ13rby6smkHqEbEMNyqJt-Q/6QtHdZGVI9NDWiC
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/43uTWuEKyV-3tj7WWuG1U6oauMx-87NDbSIBY8M0lCkCDnBBw_e48Af1db2xRSEM10kGglGhT307Hq_fWYowpw/wHGXm99U6ikuxRt
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/oEWgbE_HzgIAt7zw0kfpM_xTDQxcqtLDja6TxYf6ip2_69RlswPN_R8OSxLSSyDVysrqhJ1vacKUYte86E-96A/GkjGSBaCksVSJQR


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 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/e2TRZ468S--LdyAwIca2BkthGXRLy_zgYOeQzmgMSK24Dc-bZF8CxQXTX4cMiSqo1famjBN6vudfx44ouTLyRg/D8rU4BbP748kXkq
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/dIyUts9OSu6rpXuAVtTAN-BUYeeGS-oILEpvVENiCIoxMzkrmweRLpjHVHlP4o6Y3qdhNbi9Jjdx-VxAU9zkCg/pbZyKxRphrnhCzH
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/0H_1us_IG-ThPQbM59qC2MIxk6jb7kUADi5up_VDEttdWCVyp4fLddfiakZLowtTMKrbsp5f-pjzDNB5s0URtw/GmswGs7nALQjCkR


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  

  

 

   

 

 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Taofqgn8M6SdG0-KLeFTu9dwMzDHw6zUTxaMS1uDkzbnVjMrDTP6XW0npJ1mDujwkdbGA6dZGrs7J8se5lXwxw/aT4rxUHvdiY3Ipt
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/S6nk830xjf90uy3yUVqUacG31m1BRdjtw0jbmLfniZCs1Ra_GSl-QTCx19Du0xhwnP_zXQQnwqC4GRUAGjnxRQ/SB9zqwV2kps2rYZ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/hnP2JdZu3PKgPfpItg_tkCJPTpWtkkn8b6L-dUvolB9NY5OBiq-mWK_H0Su7_lEnnynktiKxq0kmprUyPueCdw/kDuLNcCE4ua8kV7
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/8Hl5Mj4zftYHaEjyOwPIJslRN-CHJOIgdRmTupof1wn-zm1UbF02HndRjWwgVZF5-aMHh2XgI9vT1tuSB7m_gA/2xk79dMJXA2gHTI


 

Contact 

070 - 373 83 93 

info@vng.nl   
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Dit bericht is verzonden door: 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 

tel:+31703738393
mailto:info@vng.nl
mailto:info@vng.nl
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/2FTl2s9RnVdaYI8CS-Nh847xsqwwxAnC4jGcrCzNhcRPkSPe_0gm1RQBX6g_4ZFsbQcnTuX0wxP_uFbhh3mtSQ/GYv99NzRf4gEq83
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/CKCHVdtGQcBA6g8GOBJlxL6_7yJhCrreObv2uHef449chGQRLwlndxCfu61ShWojhibP4E6ngSUBz_40z4gM6A/N9JITLGr7iwa5tU
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/qVY354oNusb0nxMTS6RwDzOMFtkwhl8OMhOWulZ2M7u4_-y4O5WOSvbT20jFXpi1s6fU4TcfVVZASNZ_9kOFSA/RIBtbU2r2YhGHLf
https://www.vng.nl/
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/z_uCOWkpLteEkbhqrbMLAxzrZKY2LU7ZKINGF4OwtiOG5e5z76xQJz6ekBihowPo-8zzv7aHIaBcclg8I1Kndw/HFPPThujNhTAVtJ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/pcSyH4pVC242wiNyyMHbTvV5Gujsq2EcPySQkmpXhKnCpS-9upgnWyFdV5-C5NuujBZSQUWWAbvggpMobDl-dA/4xuqgaVAdmaahTP
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/3OcuDGPAhABTqD5zpIZq13D3wFYSmxnjI73QZZlIYRgFEr6tNI0M66wy9S_NEQDE4nkIGYQiWOy6gi_8tN2WMg/wFtqmrPmx3RWY2p
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/bKXpJzzm0serBdG3zhE0SDsRgbmdUvKA-NJAnjgPI_0Zr9uYTxD3ZtQ6gHCGLq2FKI06tKJp88zEVoCXth_Bdg/XfQqBmyMx9brxmk

