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App helpt bij herkennen ondermijning
Een nieuwe app helpt raadsleden, wethouders en burgemeesters om ondermijning te herkennen. De app geeft antwoord op
vragen en wijst op artikelen, websites en boeken. De App Ondermijning is te downloaden via de App Store en Google Play.
Lees verder

Nieuws
29 november 2018

Blog Omgevingswet: Bang voor
precedentwerking
Als regels zijn regels niet meer het uitgangspunt is, wat dan? Het ontbreken van
een duidelijk houvast wakkert de angst voor precedentwerking door maatwerk
aan. Ligt het antwoord dus eigenlijk niet bij het motiveren en toelichten van de
afwegingen.
Lees verder

23 november 2018

Onduidelijkheid over ozb-amendement Omtzigt
Vorige week berichtten we dat gemeenten de vrijheid krijgen om voor
sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal belang' het
woningtarief voor de ozb te rekenen in plaats van het vaak hogere tarief voor
niet-woningen. Het amendement dat dit regelt, blijkt vragen op te roepen.
Lees verder

22 november 2018

Tweede aflevering Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid
Onlangs verscheen het tweede nummer van de Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid.
Met deze nieuwsbrief wil de VNG u op de hoogte houden van nieuws dat de
domeinen zorg én veiligheid raakt.
Lees verder

22 november 2018

Wat u als raadslid moet weten over grondbeleid:
handreiking
Woningbouwtekort, maar ook bevolkingskrimp, energietransitie
enklimaatadaptatie nopen tot actie. Doe je dat als gemeente door weer actief
gronden aan te kopen of kan het ook anders? Het is aan raadsleden de kaders
te stellen.
Lees verder

21 november 2018

Goed samenwerken in de regio, dit is ervoor
nodig
Alle grote vraagstukken van nu kun je enkel aanpakken in samenwerking met
veel partijen. Hoe richt je zo'n samenwerking goed in? Hoe kan de
gemeenteraad zich ermee bemoeien? Inspirerende antwoorden bij de VNG
Atriumlezing Werkende Samenwerking.
Lees verder

16 november 2018

Democratie in Actie van start
Het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie is officiëel van start gegaan.
In Amersfoort is tijdens de Dag van de Lokale Democratie het startsein gegeven
door VNG-voorzitter Jan van Zanen en directeur-generaal Chris Kuijpers van het
ministerie van BZK.
Lees verder

16 november 2018

Antwoord VNG op brief over letselschade en
regresrecht Wmo
Alle gemeenteraden ontvingen de afgelopen periode een brief van Stichting
Letselschade en Gerechtigheid over de overeenkomst afkoop regresrecht Wmo.
De stichting vraagt in de brief om de overeenkomsten afkoop regresrecht Wmo
uit de jaren 2015 tot en met 2018 nietig te verklaren.
Lees verder

16 november 2018

VNG teleurgesteld over AMvB Cannabisbeleid
Deze week verscheen de AMvB van de ministeries van JenV en VWS over het
Cannabisbeleid ('wietexperiment'). De VNG is teleurgesteld over het resultaat: er
is weinig ruimte voor lokaal maatwerk, en de voorwaarden die worden gesteld,
brengen veel praktische knelpunten met zich mee.
Lees verder

15 november 2018

FAQ verhoging raadsvergoeding kleine
gemeenten
De VNG krijgt veel vragen over de verhoging van de raadsledenvergoeding in
kleine gemeenten (minder dan 24.000 inwoners). Hieronder beantwoorden wij de
drie meest gestelde vragen hierover.
Lees verder

14 november 2018

Oproep ontwikkeltraject Anders werken aan stad,
dorp en land
Doet u ook mee met het Ontwikkeltraject Omgevingswet? Binnen dit traject
bouwen gemeenten onder begeleiding van ervaren stadmakers hun lokale
netwerk uit en gaan ze samen met hun lokale partners én ontwerpers aan de
slag met actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven uit eigen gemeente.
Lees verder

9 november 2018

Geen mogelijkheid om zonnepanelen buiten WOZwaarde te laten
Gemeenten krijgen veel vragen over de waardering van zonnepanelen (de WOZwaarde). De indruk bestaat dat gemeenten de keuze hebben om zonnepanelen
wel of niet te waarderen. Dat is niet zo.
Lees verder

9 november 2018

Achterstandswijken verder achteruit, is er een
oplossing?
RIGO heeft in opdracht van Aedes onderzoek gedaan naar de instroom van
kwetsbare groepen en de ontwikkeling van de leefbaarheid in het corporatiebezit.
Achterstandswijken gaan achteruit, maar het zijn er wel minder. Hoe komt dat?
En wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen, ook voor gemeenten?
Lees verder

9 november 2018

Vangnetuitkering Participatiewet voor 207
gemeenten
De staatssecretaris van SZW kent een vangnetuitkering Participatiewet toe aan
207 gemeenten voor een totaalbedrag van circa 108 miljoen euro. Deze
gemeenten hadden in 2017 een tekort op de gebundelde uitkering. Met deze
uitkering bekostigen gemeenten o.a. bijstandsuitkeringen en
loonkostensubsidies.
Lees verder

6 november 2018

Kabinet neemt signalen over tekorten sociaal
domein serieus
Het kabinet erkent de financiële tekorten in het sociaal domein en neemt de
signalen van gemeenten hierover serieus. Voor een deel wordt
tegemoetgekomen aan de oproep zoals verwoord in vier samenhangende moties
die hierover werden aangenomen tijdens de ALV van de VNG op 27 juni.
Lees verder

6 november 2018

CRvB-uitspraak resultaatgericht indiceren: reactie
VWS/VNG
De VNG en VWS hebben kennisgenomen van de uitspraak van de Centrale
Raad van Beroep (CRvB) van 8 oktober inzake resultaatgericht beschikken door
de gemeente Steenbergen. Gemeenten stelden ons vragen over de
consequenties van de uitspraak voor hun beleid.
Lees verder

2 november 2018

Kom naar de bijeenkomsten Meerjarenvisie
gemeenten 2020-2024
Met elkaar gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de
komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van
het lokaal bestuur. Met als uiteindelijk doel: een nieuwe meerjarenvisie van
gemeenten voor 2020-2024. Komt u ook naar de bijeenkomst in uw provincie?
Lees verder

1 november 2018

'Toegankelijkheid is vooral een kwestie van hóe'
Wat is er nodig om een écht toegankelijk Nederland te maken? Wat moeten of
kunnen gemeenten doen? Dedicon Magazine sprak erover met Otwin van Dijk,
burgemeester van Oude IJsselstreek en - als ambassadeur van het VNG-project
Iedereen doet mee! - fervent voorvechter van toegankelijkheid.
Lees verder

1 november 2018

Verdeling middelen Fonds tekortgemeenten
bekend
Het VNG-bestuur heeft vanmiddag de verdeling van de middelen voor het Fonds
tekortgemeenten 2018 van € 200 miljoen vastgesteld. Ze nemen daarmee het
advies over van de onafhankelijke commissie Fonds tekortgemeenten.
Lees verder

Bijeenkomsten
18 januari 2019

Studiedag: Velp als proeftuin voor de ouderenzorg
In Velp (gemeente Rheden) is het aandeel (hoog)bejaarden onder de bevolking nu al net zo groot als verwacht wordt in
Nederland over 20 jaar. Dat maakt het dorp tot proeftuin voor de vraag hoe de ouderenzorg in de toekomst moet worden
georganiseerd bij een hoog niveau van vergrijzing.
Lees verder

6 december 2018

Atriumlezing: Aan de slag met toezicht en handhaving binnen en buiten het
sociaal domein
Zorg-, pgb- en/of uitkeringsfraude: gemeenten worden hiermee geconfronteerd. Tegelijkertijd ervaren we ook problemen op
het gebied van openbare orde en veiligheid en ruimtelijk domein. De Atriumlezing van 6 december gaat in op toezicht en
handhaving binnen en buiten het sociaal domein.
Lees verder

3 december 2018

Bestuurderscongres: Middag van Zorg en Veiligheid
Met de kennis die u op dit congres opdoet, kunt u samen met uw partners daadkrachtig de kwesties op het snijvlak van zorg,
veiligheid en het sociaal domein aanpakken. U krijgt handvatten mee die u helpen te komen tot een oplossing voor deze
complexe en domeinoverstijgende vraagstukken.
Lees verder

Praktijkvoorbeeld: Beleidsvisie Externe Veiligheid
Het spanningsveld tussen de aanwezigheid van risicobronnen aan de ene kant, en de wens tot ruimtelijke intensivering aan
de andere kant was voor de gemeente Oirschot aanleiding voor het opstellen van de Beleidsvisie Externe Veiligheid. De
gemeente koos voor een gebiedsgericht beleid met een risicoluw gebied (het centrum, de woongebieden) en een gemengd
gebied (het buitengebied, de bedrijventerreinen). Zie de VNG Databank Praktijkvoorbeelden: Beleidsvisie Externe Veiligheid
Oirschot
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