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Raad op Zaterdag in Assen
De eerstvolgende Raad op Zaterdag (raadsledencongressen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de VNG)
is op 2 november, deze keer in Assen. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk via onze websites en social media!

Nieuws

26 september 2019

Blog Omgevingswet: Ja, maar ...
In de Omgevingswet staat dat participatie moet, maar niet hoe, dat mag juist
lokaal worden ingevuld. In haar maandelijkse blog voor deze nieuwsbrief stelt
Pascale Georgopoulou raadsleden de vraag 'Zeg eerlijk, is participatie nu wel
belangrijk of niet?'
Lees verder

24 september 2019

Analyse Rijksbegroting 2020: de betekenis voor
gemeenten
Het kabinet-Rutte III maakte op Prinsjesdag de plannen bekend voor het
komende jaar. VNG-medewerkers analyseerden de plannen en zetten de
gevolgen voor gemeenten op een rij in de bijzondere ledenbrief 'VNG-reactie op
de Rijksbegroting 2020'.
Lees verder

20 september 2019

Nieuwe ondertekenaars manifest Iedereen doet
mee!
Leeuwarden en Amersfoort zetten deze maand hun handtekening onder het
manifest Iedereen doet mee! Daarmee zijn zij de 29e en 30e gemeente die zich
aansluiten bij de groep koplopers uit het VNG-project Iedereen doet mee!
Lees verder

18 september 2019

Geactualiseerd Model Inkoop- en
aanbestedingsbeleid
Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid uit 2012 is geactualiseerd. De
paragrafen Duurzaam inkopen en Innovatie zijn vervangen door een nieuwe,
uitgebreidere paragraaf 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'.
Lees verder

18 september 2019

VNG toetst Klimaatakkoord bij gemeenten
Gemeenten stelden vorig jaar drie randvoorwaarden aan het Klimaatakkoord:
haalbaar en betaalbaar, de juiste bevoegdheden voor gemeenten en vergoeding
van toename uitvoeringslasten. Het VNG-bestuur vindt dat voor deze fase op alle
randvoorwaarden voldoende aanvullende afspraken zijn gemaakt.
Lees verder

16 september 2019

Vangnetuitkering Participatiewet 2020: rol
raadsleden
De Vangnetuitkering Participatiewet biedt gemeenten financiële compensatie
voor grote(re) tekorten op het budget. Uit deze middelen betaalt de gemeente de
bijstandslasten. Welk rol heeft de raad daarbij?
Lees verder

16 september 2019

Terugblik commissie Rechtspositie politieke
ambtsdragers
Op donderdag 12 september vergaderde de adviescommissie RPA over onder
andere het initiatiefvoorstel-Van Raak Wet sociale zekerheid politieke
ambtsdragers, de nieuwe beleidsagenda en het wetsvoorstel tot instelling van
een adviescollege voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers.
Lees verder

11 september 2019

Kandidaten gezocht voor vacatures VNG-bestuur
en -commissies
We nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en
raadsleden uit zich kandidaat te stellen voor één of meer van de 13 vacatures in
het bestuur en verschillende VNG commissies (inclusief colleges). U kunt zich
kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 2 oktober a.s. vóór 12.00 uur.
Lees verder

6 september 2019

Gemeenten intensiveren hulp aan laaggeletterden
Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te
werken, krijgen extra hulp van gemeenten. Tijdens de aftrap van de Week van
de Alfabetisering ondertekenden minister Van Engelshoven en burgemeester
Eric van Oosterhout namens de VNG de afspraken hierover.
Lees verder

6 september 2019

Consultatie INEK en klimaatplan staat open
Alle gemeenten kunnen reageren op het Klimaatplan en het Integrale Nationale
Energie en Klimaatplan (INEK). De consultatie staat open tot 4 oktober 2019.
Lees verder

5 september 2019

‘VNG, bereid gemeenten voor op collegevorming’
Joan Smithuis en Hub van Wersch spreken in de nieuwste VNG-podcast over
collegevorming in Nederlandse gemeenten in de periode 2010-2018. Zij zijn,
samen met Joop van den Berg, auteurs van het boek Van campagne tot
compromis.
Lees verder

3 september 2019

Internet-uitvraag verfijnt Principes digitale
samenleving
De VNG en de gemeentelijke werkgroep Principes voor de digitale samenleving
hebben Principes opgesteld die gemeenten richting geven voor de omgang met
digitalisering van de openbare ruimte. Komt u ook naar een van de
regiobijeenkomsten hierover?
Lees verder

Bijeenkomsten
2 november 2019

Save the date: Raad op Zaterdag
Als gemeenteraadslid heeft u de uiteindelijke controle op de besluitvorming in de gemeente. Dit vraagt om kennis en kunde
op uiteenlopende onderwerpen. Raad op Zaterdag is een dag met workshops op allerlei gebied om grip te krijgen en te
houden op uw controlefunctie.
Lees verder

10 oktober 2019

Nationaal Gemeenteraadsdebat 2019
Het Nationaal Gemeenteraadsdebat is hét moment om elkaar te informeren, inspireren en samen kritisch na te denken over
belangrijke actuele vraagstukken binnen de lokale democratie.
Lees verder

10 oktober 2019

Bestuurlijke regiobijeenkomst principes digitale samenleving (Leeuwarden)
De VNG houdt bestuurlijke regiobijeenkomsten Principes voor de Digitale Samenleving. We vragen bestuurders mee te
denken over bijvoorbeeld het verzamelen en gebruiken van data in de openbare omgeving.
Lees verder

8 oktober 2019

3e Landelijke werkconferentie Klimaatakkoord
Tijdens de BALV op 29 november wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan gemeenten. Hierop
vooruitlopend organiseren we landelijke bijeenkomsten. Daar voeren we het gesprek over de betekenis van het akkoord voor
uw gemeente en haar inwoners en het proces richting de BALV.
Lees verder

Moties gemeenteraden
>> AANGENOMEN MOTIES verzonden aan de VNG << (o.a. tekorten sociaal domein, verhuudersheffing, trap-op-trap-af)
Heeft u een motie waarvan u de VNG en andere gemeenten op de hoogte wilt stellen, en die is aangenomen door een
meerderheid van de raad? Mail deze dan naar: info@vng.nl
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U ontvang deze nieuwsbrief omdat u raadslid of griffier bent (volgens het relatiebeheersysteem van de VNG)
of omdat u zich heeft aangemeld. Voor vragen: mail naar info@vng.nl
Klik hier om u af te melden voor de raadsledennieuwsbrief.

vng.nl/raadsleden

