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Raadsledennieuwsbrief

Video's Aan de slag als raadslid

31 MEI 2018

Onder de titel 'Aan de slag als raadslid' maakten VNG'ers een reeks van video's speciaal voor (nieuwe) raadsleden.
De filmpjes staan op ons YouTube-kanaal in een afspeellijst.

Nieuws
31 mei 2018

Verzoek aan de raadsgriffiers
Door de raadsverkiezingen is ons gegevensbestand over raadsleden nog verouderd. Er wordt gewerkt aan de actualisatie,
helaas kregen we daarbij onlangs te kampen met technische problemen. We vragen u daarom ook deze keer de
raadsledennieuwsbrief door te sturen naar de raadsleden van uw gemeente.
Lees verder
31 mei 2018

Blog Omgevingswet: Dialoogmodel voor
raadsleden
'Geef mij maar schema’s en modellen, ik ben er dol op! Een van mijn favoriete
modellen is het zogenaamde dialoog-model.' Schrijft Pascale Georgopoulou in
haar blog. 'Er is alleen een klein aandachtspuntje: de afronding!'
Lees verder

30 mei 2018

Agenda en stukken Algemene Ledenvergadering
2018
De agenda en de stukken van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
VNG staan online. U kunt de agenda en bijlagen downloaden via vng.nl/agendaalv-2018. De ALV is op woensdag 27 juni in Maastricht, tijdens de tweede dag
van het VNG Jaarcongres 2018.
Lees verder

30 mei 2018

Toenemende diversiteit naar herkomst in
Nederland
De verscheidenheid van inwoners neemt toe, migranten komen uit steeds meer
verschillende landen. Inwoners, overheden en organisaties moeten daar beter
mee leren omgaan, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR).
Lees verder

25 mei 2018

Ambassadeurs VN-verdrag Handicap actief in het
hele land
Eén van de kernpunten van het VN-verdrag Handicap is het betrekken van en in
gesprek gaan met mensen met een beperking. Dit kan bijvoorbeeld door een 'VN
ambassadeur' in te schakelen. Er is een netwerk van ruim 300 ambassadeurs
voor het VN-verdrag verspreid door het hele land.
Lees verder

23 mei 2018

VNG: Brede schuldenaanpak: menselijke maat
boven systemen
Staatssecretaris van Ark heeft de Tweede Kamer met een actieplan
geïnformeerd over de brede schuldenaanpak. De VNG is blij met de aandacht
van het kabinet voor dit grote maatschappelijke probleem: schulden veroorzaken
o.a zorgen, stress, slechtere gezondheid en relatieproblemen.
Lees verder

16 mei 2018

Kandidaat stellen voor bestuur en commissies
kan nog!
Wij zoeken kandidaten voor 215 vacatures in VNG-bestuur, beleidscommissies
en colleges. Ook als in uw gemeente nog geen college is gevormd, vragen wij u
om u alvast onder voorbehoud kandidaat te stellen.
Lees verder

16 mei 2018

IBP, knelpunten sociaal domein en financieel
perspectief
Per ledenbrief informeren we u over ontwikkelingen rond het Interbestuurlijk
Programma (IBP). Centraal staan de afspraken in de Programmastart IBP, de
toezeggingen van het kabinet op belangrijke knelpunten in het sociaal domein en
het financieel perspectief in de komende raadsperiode.
Lees verder

9 mei 2018

Suggesties duurzame alternatieven lokale
heffingen
De VNG inventariseerde duurzame alternatieven in lokale heffingen. In vervolg
op deze inventarisatie hebben juridisch deskundigen twee belastingen verder
uitgewerkt: de legesheffing en de parkeerbelastingen.
Lees verder

4 mei 2018

Toelichting op aanvraag proeftuin aardgasvrije
wijken
Begin april onvingen gemeenten een brief over het Programma Proeftuinen
aardgasvrije wijken. In de brief staat informatie over het beschikbare budget, de
context, het proces en de beoordelingscriteria voor de aanvragen. Er is nu ook
een korte handleiding hoe aanvragen moeten worden ingediend.
Lees verder

4 mei 2018

Raadsleden, let op de privacy!
Privacy is niet langer een onderwerp waar alleen juristen mee bezig zijn; privacy
raakt de hele gemeentelijke organisatie en daarmee ook de gemeenteraad. In
een filmpje legt privacyjurist Marjolein Hoff van de VNG uit, waar raadsleden op
moeten letten.
Lees verder

3 mei 2018

Hoe Utrecht stapsgewijs Omgevingswetproof
wordt
Het gaat niet om de regel, maar om de bedoeling van die regel. Dat is voor
Utrecht de leidraad om stapsgewijs te werken aan een omgevingsvisie en de
voorbereiding op het omgevingsplan. De verrassend praktische manier van
werken wordt uit de doeken gedaan in een VNG Praktijkvoorbeeld.
Lees verder

3 mei 2018

IBP-nieuwsbrief voor gemeenteambtenaren,
bestuur en raad
Om u als gemeenteambtenaar, bestuurder of raadslid op de hoogte te houden
van ontwikkelingen rondom het Interbestuurlijk Programma, kunt u zich
abonneren op de IBP-nieuwsbrief.
Lees verder

2 mei 2018

De Omgevingswet: doe het maar gewoon
Het is gelukt: alle aspecten van de leefomgeving in één wet. Maar nu de praktijk.
Martijn van der Steen en Arwin van Buren van de NSOB en de Erasmus
Universiteit Rotterdam geven in de Atriumlezing advies voor de uitvoering van de
Omgevingswet.
Lees verder

2 mei 2018

Jaaroverzicht 2017 Steunpunt
Integriteitsonderzoek
Er is een lichte stijgingsvraag om advies van politieke ambtsdragers bij mogelijke
integriteitsschendingen. Dit blijkt uit het Jaaroverzicht 2017 van het Steunpunt
Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers.
Lees verder

1 mei 2018

Ook in 2018 aandacht voor gezondheid
statushouders
Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is op 1 mei in zijn
huidige vorm afgelopen. Het programma blijft in afgeslankte vorm bestaan;
gemeenten kunnen tot eind 2018 nog terecht voor ondersteuning en advies over
het welzijn en de gezondheid van statushouders.
Lees verder

1 mei 2018

Onderzoek discrepanties verdeelmodellen sociaal
domein
Onderzoeksbureau AEF heeft het kwalitatief onderzoek naar discrepanties in de
verdeelmodellen sociaal domein afgerond. Conclusie is dat voor de meeste
discrepanties kwantitatief vervolgonderzoek nodig is om ze te onderbouwen of te
weerleggen. AEFadviseert daar op korte termijn mee te starten.
Lees verder

30 april 2018

Aanbevelingen voor actieve openbaarheid
overheidsinformatie
Ontwikkel een actieplan voor de overheden om ‘high value’
informatiecategorieën met voorrang actief openbaar te maken. Dat is één van de
aanbevelingen van het haalbaarheidsonderzoek naar de ontsluiting van
overheidsinformatie Actief openbaar.
Lees verder

Bijeenkomsten
29 augustus 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale aanpak in het Klimaatakkoord (Zeeland)

Welke rol heeft u in de klimaat- en energietransitie? Hoe zetten we de ambities in de regio om in realistische aanpakken met
concrete resultaten? Over deze vragen organiseren het IPO, de UvW en de VNG bestuurlijke informatiebijeenkomsten bij
alle provincies.
Lees verder
18 juli 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale aanpak in het Klimaatakkoord (Drenthe)
Welke rol heeft u in de klimaat- en energietransitie? Hoe zetten we de ambities in de regio om in realistische aanpakken met
concrete resultaten? Over deze vragen organiseren het IPO, de UvW en de VNG bestuurlijke informatiebijeenkomsten bij
alle provincies.
Lees verder
12 juli 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale aanpak in het Klimaatakkoord
(Flevoland)
Welke rol heeft u in de klimaat- en energietransitie? Hoe zetten we de ambities in de regio om in realistische aanpakken met
concrete resultaten? Over deze vragen organiseren het IPO, de UvW en de VNG bestuurlijke informatiebijeenkomsten bij
alle provincies.
Lees verder
4 juli 2018

Dialoogdagen Aanpak laaggeletterdheid 2020+ (Almere)
Hoe kunnen we laaggeletterden beter helpen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden? Hoe krijgen kinderen
en jongeren meer leesplezier? Kom naar de Dialoogdagen.
Lees verder
4 juli 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale aanpak in het Klimaatakkoord
(Overijssel)

Welke rol heeft u in de klimaat- en energietransitie? Hoe zetten we de ambities in de regio om in realistische aanpakken met
concrete resultaten? Over deze vragen organiseren het IPO, de UvW en de VNG bestuurlijke informatiebijeenkomsten bij
alle provincies.
Lees verder
3 juli 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale aanpak in het Klimaatakkoord
(Friesland)
Welke rol heeft u in de klimaat- en energietransitie? Hoe zetten we de ambities in de regio om in realistische aanpakken met
concrete resultaten? Over deze vragen organiseren het IPO, de UvW en de VNG bestuurlijke informatiebijeenkomsten bij
alle provincies.
Lees verder
3 juli 2018

Ontwerpsessie lokale democratie en bestuur (Breda)
Welke lokale opgaven vragen om bestuurlijke of democratische verandering? Daarover gaan zes ontwerpsessies in
verschilllende regio's. Kom meepraten bij dit initiatief van Lokale Democratie.
Lees verder
29 juni 2018

Ontwerpsessie lokale democratie en bestuur (Venlo)
Welke lokale opgaven vragen om bestuurlijke of democratische verandering? Daarover gaan zes ontwerpsessies in
verschilllende regio's. Kom meepraten bij dit initiatief van Lokale Democratie.
Lees verder
28 juni 2018

Dialoogdagen Aanpak laaggeletterdheid 2020+ ('s Hertogenbosch)
Hoe kunnen we laaggeletterden beter helpen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden? Hoe krijgen kinderen
en jongeren meer leesplezier? Kom naar de Dialoogdagen.
Lees verder

28 juni 2018

Ontwerpsessie lokale democratie en bestuur (Assen)
Welke lokale opgaven vragen om bestuurlijke of democratische verandering? Daarover gaan zes ontwerpsessies in
verschilllende regio's. Kom meepraten bij dit initiatief van Lokale Democratie.
Lees verder
27 juni 2018

VNG Jaarcongres 2018 - dag 2
Het thema van dit jaar is: Over Grenzen. Juist nu is het nodig om grensoverschrijdend samen te werken om de complexe
maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te gaan.
Lees verder
26 juni 2018

VNG Jaarcongres 2018 - dag 1
Het thema van dit jaar is: Over Grenzen. Juist nu is het nodig om grensoverschrijdend samen te werken om de complexe
maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te gaan.
Lees verder
22 juni 2018

Ontwerpsessie lokale democratie en bestuur (Arnhem)
Welke lokale opgaven vragen om bestuurlijke of democratische verandering? Daarover gaan zes ontwerpsessies in
verschilllende regio's. Kom meepraten bij dit initiatief van Lokale Democratie.
Lees verder
21 juni 2018

Ontwerpsessie lokale democratie en bestuur (Haarlem)
Welke lokale opgaven vragen om bestuurlijke of democratische verandering? Daarover gaan zes ontwerpsessies in
verschilllende regio's. Kom meepraten bij dit initiatief van Lokale Democratie.

Lees verder
20 juni 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale aanpak in het Klimaatakkoord (NoordBrabant)
Welke rol heeft u in de klimaat- en energietransitie? Hoe zetten we de ambities in de regio om in realistische aanpakken met
concrete resultaten? Over deze vragen organiseren het IPO, de UvW en de VNG bestuurlijke informatiebijeenkomsten bij
alle provincies.
Lees verder
20 juni 2018

Slotconferentie koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning
Op deze conferentie doet u de laatste kennis op over ontwikkelingen rondom cliëntondersteuning, delen we goede
voorbeelden en laten we natuurlijk zien wat we het afgelopen jaar hebben gedaan in het Koploperproject onafhankelijke
cliëntondersteuning.
Lees verder
19 juni 2018

Dialoogdagen Aanpak laaggeletterdheid 2020+ (Den Haag)
Hoe kunnen we laaggeletterden beter helpen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden? Hoe krijgen kinderen
en jongeren meer leesplezier? Kom naar de Dialoogdagen.
Lees verder
14 juni 2018

Ontwerpsessies lokale democratie en bestuur (Utrecht)
Welke lokale opgaven vragen om bestuurlijke of democratische verandering? Daarover gaan zes ontwerpsessies in
verschilllende regio's. Kom meepraten bij dit initiatief van Lokale Democratie.
Lees verder

8 juni 2018

Debat: Raadswerk in 12 uur, professionaliseren of lekenbestuur?
'Het raadswerk moet gedaan kunnen worden in 8 tot 12 uur per week. Een professionalisering van het raadswerk waarbij
raadsleden 20 tot 30 uur per week besteden aan raadswerk is de verkeerde route. Het raadslidmaatschap moet namelijk
lekenbestuur blijven en geen professioneel bestuur worden.'
Lees verder
7 juni 2018

VNG Atriumlezing: Democratie, Rechtsstaat en Participatie
In alweer de laatste Atriumlezing vóór het zomerreces is Klaas de Vries te gast, hij zal ingaan op het thema 'Democratie,
Rechtsstaat en Participatie'. Klaas de Vries is oud-minister, oud-hoofddirecteur van de VNG en lid van het netwerk exVNG’ers.
Lees verder
4 juni 2018

Masterclass: Doorbreek de bubbel!
De samenleving is verdeeld, mensen leven in hun eigen bubbels langs elkaar heen. Ze raken elkaars krachten, belangen en
zorgen niet. Leer hoe u als bestuurder, ambtenaar of raadslid uw rol anders kunt invullen en de bubbels kunt verbinden.
Lees verder

Nieuwe modules Leeromgeving raadsleden
Voor nieuwe raadsleden én voor raadsleden die willen blijven leren is er de digitale Leeromgeving. Wekelijks komen er
nieuwe modules bij die u voorzien in onmisbare kennis en vaardigheden. De leeromgeving is ontwikkeld in opdracht van de
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden i.s.m. met de Vereniging van Griffiers en de VNG. >> leeromgeving.raadsleden.nl

Veelgestelde vraag
Moet bij het live via internet uitzenden of het maken van camerabeelden van een openbare raads- of
commissievergadering vooraf expliciiet aan alle betrokkenen toestemming worden gevraagd?
Nee, dat hoeft niet. In de Gemeentewet zijn voorschriften opgenomen m.b.t. de openbaarheid van raads- en

commissievergaderingen. Gemeenteraad en commissies horen als vorm van volksvertegenwoordiging in de openbaarheid
te vergaderen. Het maken van camerabeelden om een openbare raads- of commissievergadering via internet live uit te
zenden is conform de privacywetgeving. Het live uitzenden kan als een ‘gerechtvaardigd doel’ worden aangemerkt. Het doel
is een toegankelijke, laagdrempelige en transparante lokale politiek. De manier waarop de gegevens worden verwerkt is niet
onverenigbaar met dit doel.
Betrokkenen moeten wel actief geïnformeerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door een duidelijk bord op te hangen bij aanvang
van de vergadering of door een mededeling bij de openbare kennisgeving van een vergadering. Insprekers in de
raadsvergadering kunnen via het inspreekformulier worden gewezen op het feit dat de raadsvergadering live wordt
uitgezonden.

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

