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Raadsledennieuwsbrief

29 AUGUSTUS 2019

Raad op Zaterdag, 21 september in Oss
Raad op Zaterdag is een dag met uiteenlopende workshops die helpen om grip te krijgen en te behouden op uw
controlefunctie als raadslid. De onderwerpen deze keer zijn: de informatiepositie en politiek-bestuurlijke rol van de raad,
gemeentefinanciën, jeugdzorg, energietransitie, grondzaken, Omgevingswet, monitor sociaal domein en burgerparticipatie.
Meer informatie en aanmelden

Dit is de de derde van vier Raad op Zaterdag-bijeenkomsten in 2019. De laatste bijeenkomst is op 2 november in de regio
Noord-Nederland, meer informatie volgt!

Nieuws
29 augustus 2019

Blog omgevingswet: Wa kost da?
Uiteraard moet er worden nagedacht en gesproken over de centen. Niet alleen
over de (incidentele) kosten voor de implementatie van de Omgevingswet, maar
ook over de structurele na 2021. Maar wat mogen ambities kosten, hoe weeg je
ze, wat zijn ze je waard?
Lees verder

29 augustus 2019

Leerlijnen voor beter gebruik van de
leeromgeving
Om snel alles te weten te komen over een bepaald onderwerp heeft de
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden leerlijnen opgesteld; meerdere
modules die samen een thema belichten vanuit verschillende invalshoeken en
leermethoden. U vindt deze in de leeromgeving voor raadsleden.
Lees verder

29 augustus 2019

Samenspel tussen raad en griffie
Een raad die de rol als werkgever goed vervult, krijgt de ondersteuning die
verwacht mag worden. Dit najaar zijn er zeventien verdiepende bijeenkomsten
door het land over de wisselwerking tussen raad en griffie, ook voor raadsleden
die niet lid zijn van de werkgeverscommissie.
Lees verder

29 augustus 2019

Vaststellen risicoanalyse verkeersveiligheid in
2019
Het aantal verkeersdoden stijgt, zo bleek recent uit cijfers van het CBS. Om het
aantal slachtoffers naar 0 te brengen werken Rijk, provincies en gemeenten
samen aan een ‘Strategisch plan verkeersveiligheid 2030’. Hierin is afgesproken
dat elke gemeente in 2019 een eerste risicoanalyse opstelt.
Lees verder

27 augustus 2019

Nieuw programma ondersteunt gemeenten bij
CO2-reductie
CO2-reductie is een groot actueel thema. Hoe kunnen gemeenten hun CO2
terugbrengen, hoe kunnen gemeenten hun ambities vertalen naar beleid en
uitvoering? Het Programma CO2-beprijzing gaat gemeenten daarbij
ondersteunen.
Lees verder

20 augustus 2019

Uw voorbeeld op congres Doen wat werkt in
sociaal domein?
Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van
praktijkvoorbeelden’ van de VNG, ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie
staat gepland voor maart 2020. De voorbeelden en instrumenten richten zich op
preventie. Staat uw praktijkvoorbeeld dan in de schijnwerpers?
Lees verder

13 augustus 2019

Gemeenten aan de slag met lokale
preventieakkoorden
Steeds meer gemeenten gaan, in navolging van het Nationaal Preventieakkoord,
aan de slag met een lokaal preventieakkoord c.q. een lokale
preventieaanpak. De VNG biedt ondersteuning via het programma Lokale
Preventieakkoorden.
Lees verder

9 augustus 2019

Vernieuwde notitie grondbeleid gepubliceerd
De commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) publiceerde gisteren
de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken'. De notitie bevat ook
hoofdstukken over het belang van grondbeleid voor raadsleden.
Lees verder

2 augustus 2019

Stopzetten PAS treft vrijwel iedere gemeente
In bijna elke gemeente ligt één of meerdere projecten stil door de beëindiging
van de PAS-regeling. Het betreft de bouw van woningen en projecten van
bedrijven, industrie, land- en glastuinbouw, wegenbouw, horeca, evenementen,
recreatie, de aanleg van duurzame energie en de aanleg van natuurgebieden.
Lees verder

23 juli 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

22 juli 2019

Informatieavonden Ontwerp Nationale
Omgevingsvisie (NOVI)
Op 20 juni heeft minister Kajsa Ollongren van BZK de ontwerp-NOVI gelanceerd.
Deze wordt, samen met het Milieueffectrapport NOVI (PlanMER), van 20
augustus tot en met 30 september ter inzage gelegd. In deze periode vindt in
elke provincie een openbare informatiebijeenkomst plaats.
Lees verder

17 juli 2019

VNG met leden in gesprek over het
Klimaatakkoord
Op de Buitengewone Algemene ledenvergadering (BALV) van 29 november
wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan gemeenten. In
aanloop naar de BALV gaat de VNG in gesprek met gemeenten om het akkoord,
en specifiek de rol van gemeenten daarin, toe te lichten.
Lees verder

17 juli 2019

Ledenbrief Stikstofproblematiek en gevolgen voor
gemeenten
Volgens de RvS is het Programma Aanpak Stikstof onvoldoende onderbouwd
om vergunningen te beoordelen. Die uitspraak heeft bij gemeenten geleid tot
vragen over de impact op gemeentelijke projecten.
Lees verder

17 juli 2019

‘Investeer in de toekomst, investeer in lokale
partijen’
Lokale partijen tonen de kracht van de lokale democratie. Tijdens een recente
bijeenkomst over de positionering van lokale partijen werd hier over gesproken.
De VNG presenteerde haar inzet voor een gelijk speelveld voor lokale partijen en
de opzet van het Expertiseteam Lokale Partijen.
Lees verder

9 juli 2019

Richtlijn voor extra middelen jeugdzorg in
begroting
In de meicirculaire 2019 is opgenomen dat het kabinet tot en met 2021 extra
middelen toevoegt aan het jeugdhulpbudget. Er is een richtlijn opgesteld die
gemeenten in staat stelt om een meerjarenraming in de begroting op te nemen
voor uitgaven jeugd. Deze richtlijn zorgt voor een uniform beleid.
Lees verder

8 juli 2019

Groen licht voor uitwerken voorstel
resultaatgericht werken
Minister Hugo de Jonge (VWS) krijgt groen licht van de Tweede Kamer om zijn
voorstel over resultaatgericht werken in de Wmo uit te werken. Dat bleek tijdens
een Algemeen Overleg (AO) op 26 juni. De VNG is voorzichtig positief over de
uitkomst van het AO.
Lees verder

5 juli 2019

Toegankelijkheid belangrijk in Nationale
Omgevingsvisie
Toegankelijkheid is een belangrijk aandachtspunt in de Nationale
Omgevingsvisie, gelanceerd op 20 juni. De verbinding tussen de Omgevingsvisie
en toegankelijkheid is ook een onderwerp in het VNG-project Iedereen doet
mee!
Lees verder

4 juli 2019

Aan de slag met de Verenigingsstrategie
Gemeenten2024
Vandaag ontving VNG-voorzitter Jan van Zanen de Verenigingsstrategie
Gemeenten2024 in de vorm van een bookazine. In de verenigingsstrategie
hebben we de ontwikkelingen voor de komende jaren benoemd, waarmee
gemeenten en de VNG aan de slag gaan.
Lees verder

4 juli 2019

VNG aan tafel stikstof-problematiek
De uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. heeft bij gemeenten geleid tot
vragen of en welke impact dat heeft op gemeentelijke projecten. De VNG heeft
op basis daarvan en gesteund door motie (aangenomen tijdens de ALV op 5
juni) een plek ingenomen aan de landelijke gesprekstafel.
Lees verder

3 juli 2019

Om de controle van de raad
Hoe werken de instrumenten van de gemeenteraad voor controle en
kaderstelling in de praktijk? Daarover gaat het rapport Om de controle van de
raad.
Lees verder

28 juni 2019

Randvoorwaarden VNG voor uitrol van 5G
Op woensdag 3 juli praat de Tweede Kamer over de uitrol van 5G in Nederland.
De VNG roept de Kamerleden op om rekening te houden met enkele
randvoorwaarden, waar nu te weinig aandacht voor is.
Lees verder

Bijeenkomsten
8 oktober 2019

Save the date: Landelijke conferentie Klimaatakkoord

Tijdens de BALV op 29 november wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan gemeenten. Hierop
vooruitlopend organiseren we een landelijke bijeenkomst. 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

25 september 2019

Nacht van de Integriteit
Na de succesvolle edities van 2017 en 2018 organiseert de VNG samen met zijn partners ook in 2019 weer de Dag en
Nacht van de Integriteit. Deze zijn dit jaar op 25 en 26 september en vormen hét jaarcongres over integriteit en
integriteitsbevordering in de publieke sector.
Lees verder

21 september 2019

Raad op Zaterdag (Oss)
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

5 september 2019

VNG Atriumlezing: Van Campagne tot compromis, collegevorming 2010-2018
Joan Smithuis, Hub van Wersch en Joop van den Berg lichten hun onderzoek toe naar collegevorming in Nederlandse
gemeenten in de periode 2010-2018. Zij presenteren de resultaten in het boek 'Van campagne tot compromis'.
Lees verder

Praktijkvoorbeeld: beeldbrieven
Voor veel mensen zijn brieven van de overheid te moeilijk. Rotterdam maakt daarom sinds enkele jaren gebruik van
beeldbrieven: brieven in voor iedereen duidelijke taal, in een overzichtelijke en logische opmaak en mét gebruik van foto's
om zaken toe te lichten. Meer hierover in de VNG Databank Praktijkvoorbeelden.

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

Over de Raadsledennieuwsbrief
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

