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Raadsledennieuwsbrief

Stresstest klimaatadaptatie

30 AUGUSTUS 2018

We hebben een periode van droogte en hitte achter de rug, terwijl we vorige zomer vooral te maken hadden met
wateroverlast. De klimaatverandering is overal te merken. Uiterlijk 2019 moeten alle gemeenten een stresstest hebben
uitgevoerd. Kent u de kwetsbaarheden in uw gemeente en weet u welke maatregelen er eventueel nodig zijn en wat dit
kost? Lees verder

Nieuws

30 augustus 2018

Blog Omgevingswet: De raad meenemen
De raad is geen hobbel of een vertrager, maar een kritische mee- of tegendenker
die het eindresultaat beter maakt. 'De raad meenemen' gaat verder dan het
organiseren van een paar bijeenkomsten.
Lees verder

28 augustus 2018

Jaarbericht 2018 van de VNG Denktank
De bevindingen van de 4e Denktank zijn gebundeld in twee publicaties met
dezelfde titel: 'Werkende Samenwerking'. Gezamenlijk vormen ze het Jaarbericht
2018 van de VNG Denktank. Ze zijn tijdens het VNG jaarcongres gepresenteerd.
Heeft u het gemist? U kunt de rapporten nog nabestellen.
Lees verder

24 augustus 2018

Hanne van Aart: 'Voor je team ga je door het vuur'
Wat drijft een wethouder, burgemeester en gemeentesecretaris? 'In 2014
moesten we aangifte doen voor het het ronselen van stemmen in onze gemeente
Heusden.' Hanne van Aart, nu burgemeester van Loon op Zand, haalde kracht
uit verbondenheid in het team. Dit is het eerste interview uit een serie.
Lees verder

21 augustus 2018

VNG zoekt kandidaten voor commissies CvA en
E&I
De VNG zoekt kandidaten voor negen vacatures in het College voor
Arbeidszaken (CvA) en één vacature in de commissie Europa & Internationaal
(E&I). Kandidaatstellen kan tot uiterlijk dinsdag 11 september 2018,12.00 uur.
Lees verder

17 augustus 2018

Alles over herziening financiële verhoudingen in
één dossier
De komende jaren wordt de verdeling van het gemeentefonds herzien. Dat
hebben het Rijk en de gemeenten afgelopen voorjaar afgesproken. De
herziening wordt voorzien voor 2021, daarom worden nu al voorbereidende
onderzoeken opgestart.
Lees verder

15 augustus 2018

Wijzigingen vergoedingen politieke ambtsdragers
Onlangs is er een arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018-2020)
voor het personeel in de sector Rijk tot stand gekomen. Dit heeft gevolgen voor
de bezoldiging van burgemeesters en wethouders en voor de tegemoetkoming in
de kosten van een ziektekostenverzekering voor raadsleden.
Lees verder

13 augustus 2018

5 Lessen uit programma Innovatieve Aanpakken
koopwoningen
Welke lessen over de verduurzaming van de bestaande koopwoningvoorraad
zijn geleerd dankzij het VNG-programma Innovatieve Aanpakken? En hoe
kunnen we in de toekomst de bestaande koopwoningvoorraad op een effectieve
manier verduurzamen? Lees nu de 5 lessen uit de praktijk.
Lees verder

30 juli 2018

Beperking aantal geldautomaten in zicht
ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN) werken
momenteel intensief aan de ontwikkeling van een gezamenlijk landelijk netwerk
van geldautomaten. Begin 2019 starten de banken met het overdragen van hun
automaten aan GSN. Dit proces moet eind 2020 klaar zijn.
Lees verder

19 juli 2018

Samenwerken op het snijvlak van zorg en
veiligheid
Een kleine groep inwoners kampt met ernstige en complexe problemen die raken
aan het zorg- én het veiligheidsdomein. Het is nodig samen te werken op het
snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip
raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen.
Lees verder

13 juli 2018

Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter
Staatssecretaris Raymond Knops presenteerde vandaag de Agenda Digitale
Overheid (NL DIGIbeter) in het Forum in Zoetermeer. Het is een agenda van alle
overheden en legt verbinding met publieke en private partners om kansen en
vraagstukken van de digitalisering door de overheid op te pakken.
Lees verder

13 juli 2018

Onderzoekers Right to Challenge publiceren
tussenrapport
Een verdubbeling van het aantal gemeenten dat met Right to Challenge werkt:
dat is het streven van minister Ollongren (BZK). De wens uit het regeerakkoord
om bewonersinitiatieven zoals RtC een officiële status te geven, was aanleiding
tot een onderzoeksuitvraag bij de Universiteit Leiden.
Lees verder

13 juli 2018

Bestuur & Cie's: meer raadsleden, vrouwen en
lokale partijen
Een toename van het aantal raadsleden, vrouwen en vertegenwoordigers van
lokale partijen. Deze week benoemde het VNG bestuur ruim 200 kandidaten als
waarnemend lid in bestuur en commissies. We zijn blij dat het een goede
weerspiegeling is van de uitslag van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.
Lees verder

12 juli 2018

Schrijf u in voor de Nacht van de Integriteit
De tweede ‘Nacht van de Integriteit 2018’ staat alweer op stapel. Op 26
september spreken dagelijkse bestuurders van decentrale overheden met elkaar
en met experts over de vraag hoe zij hun bijzondere verantwoordelijkheid voor
de integriteit van het openbaar bestuur goed kunnen vormgeven.
Lees verder

6 juli 2018

Ook niet-raadsleden mogen voorzitter
raadscommissie worden
Ook niet-raadsleden mogen voortaan voorzitter van een raadscommissie van
een gemeente worden. Dit moet de werkdruk van raadsleden verlichten en geeft
gemeenten meer ruimte voor lokaal maatwerk.
Lees verder

6 juli 2018

Meld u aan voor pilots voor gasloze scholen
De VNG en BZK-minister Kajsa Ollongren roepen gemeenten op mee te doen
aan pilots van het innovatieprogramma 'Aardgasvrije en frisse basisscholen'. Het
is de bedoeling dat gemeenten meedoen en de schoolbesturen daarvan in
kennisstellen.
Lees verder

5 juli 2018

Democratie in Actie: naar versterking lokale
democratie
Aardgasvrije wijken, een bouwproject starten met de Omgevingswet, betere
zorg: mensen willen daarover meepraten, maar ook aan meedoen. Minister
Ollongren (BZK) presenteerde daarom vanmiddag maatregelen om de lokale
democratie te versterken: 'Lokale opgaven vragen om versterkte lokale
democratie'.
Lees verder

4 juli 2018

Brief aan Minister Ollongren over bekrachtiging
IBP door ALV
Op 27 juni heeft de ALV het IBP bekrachtigd. Tegelijkertijd heeft de ALV
nadrukkelijk zorgen geuit over de tekorten in het sociaal domein. De VNG schrijft
in een brief aan Minister Ollongren dat ze graag wil spreken over de moties die
op de ALV zijn aangenomen en de oplossingen.
Lees verder

3 juli 2018

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder door
Tweede Kamer
De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om wethouders voor onbepaalde tijd
ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste. De coalitiepartijen en
GroenLinks schaarden zich vanmiddag, 3 juli, in de Tweede Kamer achter het
voorstel van de minister van BZK om de regeling te versoepelen.
Lees verder

2 juli 2018

‘Voorkom dat mensen onnodig in een instelling
wonen'
Zijn gemeenten straks nog in staat mensen uit de doelgroep van beschermd
wonen goed te begeleiden? Is er voldoende geld over voor 24-uurs begeleiding
als een derde van het budget wordt overgeheveld naar de Wlz?
Lees verder

Bijeenkomsten
16 november 2018

Dag van de Lokale Democratie
Save the date! Op 16 november komen zo'n 750 lokale bestuurders, ambtenaren, raadsleden, inwoners en professionals bij
elkaar. Een dag vol inspiratie en concrete handvatten om uw lokale democratie te versterken.
Lees verder

13 november 2018

Bijeenkomst: Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 (Friesland)
Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze
betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor
2020-2024.
Lees verder

4 oktober 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale Energiestrategieën (Utrecht)
Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities zijn groot,
maar hoe zetten we de ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten.
Lees verder

3 oktober 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale Energiestrategieën (Noord Holland)
Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities zijn groot,
maar hoe zetten we de ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten.
Lees verder

1 oktober 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale Energiestrategieën (Drenthe)
Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities zijn groot,
maar hoe zetten we de ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten.
Lees verder

13 september 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale Energiestrategieën (Noord Brabant)
Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities zijn groot,
maar hoe zetten we de ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten.
Lees verder

13 september 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale Energiestrategieën (Fryslân)
Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities zijn groot,
maar hoe zetten we de ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten.
Lees verder

12 september 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale Energiestrategieën (Groningen)
Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities zijn groot,
maar hoe zetten we de ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten.
Lees verder

5 september 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale Energiestrategieën (Overijssel)
Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities zijn groot,
maar hoe zetten we de ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten.

Lees verder

30 augustus 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale Energiestrategieën (Gelderland)
Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities zijn groot,
maar hoe zetten we de ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten.
Lees verder

Uitgelicht: PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein
Heel veel inspirerende praktijkvoorbeelden uit het Sociaal Domein, aan u gepresenteerd door verschillende gemeenten en
hun maatschappelijke partners. Wat lukt wel en wat lukt niet? Welke innovaties zijn succesvol? Wat maken we waar? En
bovenal: wat merken inwoners ervan? Dat bespreken we met elkaar op de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein, in
het najaar van 2018. Komt u ook?

www.praktijkvoorbeeldenparade.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

