Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.

Raadsledennieuwsbrief

26 APRIL 2018

Opleidingen en competentiescan raadsleden
Opleidingen, trainingen, e-learningmodules, maar ook handreikingen, animaties etc.: het 'leeraanbod' voor raadsleden is
groot en divers. Op de Leeromgeving voor raadsleden vindt u een overzicht van het totaalaanbod aan leermiddelen.
Lees verder
Wilt u weten waar uw krachten liggen als raadslid en waar u zich op kunt verbeteren?
Doe dan de competentiescan voor raadsleden.

Nieuws

26 april 2018

Blog Omgevingswet: Hamer zoekt spijker
Shoppen naar het meest passende verhaal kan ook betekenen dat gezocht
wordt naar het verhaal dat het best uitkomt en het meeste comfort biedt. Maar
door selectief te shoppen, loop je het risico dat de raad een deel van het verhaal
mist, waarschuwt Pascale Georgopoulou.
Lees verder

26 april 2018

Terugblik VNG-cie Raadsleden en Griffiers april
De commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) was donderdag 19 april bijeen om
te spreken over onder meer informatieverstrekking aan de raad, het ROB-advies
'Voor de publieke zaak', integriteit en de benoeming van wethouders, en de rol
van de raad in de informatiesamenleving.
Lees verder

25 april 2018

Burgernet: informatiebulletin voor raadsleden
Burgernet is een samenwerking van gemeenten, politie en burgers om zorg te
dragen voor een veilige buurt. De gemeenten zorgen voor het onderhouden van
het deelnemersbestand en voor de werving van nieuwe deelnemers of
appgebruikers. Wat moet u als raadslid weten over Burgernet?
Lees verder

24 april 2018

Negen starttegels voor een nieuwe raad
Voor een goede start van de nieuwe raadsperiode is het verstandig om meteen
aan het begin afspraken te maken over zaken die kunnen passeren. De
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden maakte negen starttegels die u kunt
gebruiken om verrassingen voor te zijn.
Lees verder

23 april 2018

VNG zoekt kandidaten voor bestuur, commissies
en colleges
De VNG zoekt kandidaten voor 215 vacatures in bestuur, beleidscommissies en
colleges. Kandidaatstellen kan tot uiterlijk 1 juni 2018, 12.00 uur.
Lees verder

23 april 2018

Energietransitie, vragen en antwoorden
Gemeentebestuurders krijgen de komende jaren een cruciale rol in de
energietransitie. Nederland moet op termijn aardgasvrij worden en gemeenten
moeten die opgave invullen samen met maatschappelijke partners en inwoners.
Hoe kun je dat aanpakken? Kom naar de midddagsessie op het VNG
Jaarcongres.
Lees verder

17 april 2018

Dagbesteding voortvarend vernieuwd via Village
Deal
De gemeente Oldenzaal onderzoekt hoe arbeidsmatige dagbesteding voor
mensen met een beperking maatschappelijk meer betekenisvol kan worden
gemaakt. College en gemeenteraad sloten hiertoe een Village Deal.
Lees verder

17 april 2018

Programma Zorg voor de Jeugd leidraad nieuwe
colleges
Het programma Zorg voor de Jeugd is gelanceerd, één van de onderdelen van
het Interbestuurlijk Programma. Met deze brede aanpak wordt jeugdhulp, bescherming en -reclassering verbeterd. Het programma is een samenwerking
van het Rijk en gemeenten, met aanbieders en cliëntenorganisaties.
Lees verder

16 april 2018

Vervolg IBP: samen de maatschappelijke opgaven
concretiseren
Op de startdag van het IBP is veel informatie verzameld voor de aanpak van
gemeenten bij verschillende maatschappelijke opgaven. 'Hoe nu verder?', is een
veel gestelde vraag. De komende weken gaan kernteams de opgaven
concretiseren en hierover in gesprek met de partners binnen het IBP.
Lees verder

13 april 2018

Adviesaanvraag financieringssystematiek
bijstand naar ROB
Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de adviesaanvraag over de
financieringssystematiek van de bijstand naar de Raad voor het Openbaar
Bestuur verzonden. Uit cijfers van SZW blijkt dat gemeenten over 2017 uitkomen
op een tekort van in totaal € 276 miljoen op het budget voor bijstandsuitkeringen.
Lees verder

11 april 2018

Terugblik bijeenkomsten Rechtspositie Politieke
ambtsdragers
Het team Arbeidszaken van de VNG organiseerde de afgelopen maanden, in
aanloop naar de raadsverkiezingen, vijf informatiebijeenkomsten. De
rechtspositie van burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden
stond centraal. Ruim 150 P&O'ers en griffiemedewerkers bezochten de
bijeenkomsten.
Lees verder

10 april 2018

Schuldhulpverlening: knelpunten en oplossingen
De NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, stelde
met oog op de raadsverkiezingen een notitie op om schuldhulpverlening te
agenderen bij de lokale politiek. Het resultaat is een handreiking met belangrijke
informatie voor nieuwe raadsleden en wethouders.
Lees verder

6 april 2018

Hoe de gemeenteraad van Breda op expeditie
gaat
De nieuwe raad en het nieuwe college. Danielle Dictus hield zich eerder nooit zo
bezig met de gemeentebestuurders. Maar nu – als programmamanager
Omgevingswet in Breda – is dat anders. Ze heeft een breed inwerkprogramma
opgezet voor de nieuwe raad.
Lees verder

4 april 2018

Informatie voor collegeonderhandelingen online
De maatschappelijke opgaven waarvoor alle gemeenten staan, zullen bij de
collegeonderhandelingen aan de orde komen. Informatie over deze opgaven
hebben wij bij elkaar in een overzicht gezet, dat u kunt gebruiken voor uw
collegeprogramma.
Lees verder

3 april 2018

Maatwerk voor aardgasvrij maken bestaande
wijken
Er is een passend aanbod aan alle gemeenten voor ondersteuning in het
aardgasvrij maken van bestaande wijken. Koplopers zijn nu al aan de slag en
gemeenten die in 2018 starten met het aardgasvrij maken van een bestaande
wijk kunnen een aanvraag indienen voor een Rijksbijdrage.
Lees verder

30 maart 2018

Faq's verkiezingen en rechtspositie politieke
ambtsdragers
De gemeenteraadsverkiezingen zijn net geweest. De VNG krijgt dan altijd veel
vragen over de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Wij hebben een
selectie gemaakt van een aantal van deze vragen inclusief de antwoorden.
Lees verder

30 maart 2018

iBestuur special Samen Organiseren
Gemeenten gaan meer samen doen: samen hun dienstverlening en
bedrijfsvoering verbeteren. De VNG ondersteunt dit, maar het is aan gemeenten
zelf om dit op te pakken. Zij hebben besloten tot Samen Organiseren.
Lees verder

Bijeenkomsten
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

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

17 mei 2018

1e Nationale Dialoog: Gemeenschapskracht (inwonersinitiatieven)
Begonnen met boodschappen, klusjes en maaltijden, bouwen mensen in hun buurt, wijk of dorp aan eigen organisaties die
soms ook lichte zorgtaken op zich nemen. Zij bereiken steeds meer doelen die uitgroeien naar wonen, veiligheid, mobiliteit
en nog veel meer.
Lees verder

16 mei 2018

Collegereeks: De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt
Divosa organiseert jaarlijks een collegereeks, samen met de Vrije Universiteit, voor gemeentelijke bestuurders om te
reflecteren op (de praktijk van) het sociaal domein.
Lees verder

Praktijkvoorbeeld: AVG en gegevensmanagement
Vanaf 25 mei a.s. is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Organisaties (dus ook gemeenten)
moeten dan voldoen aan strengere eisen rond gegevensverwerking. Edam-Volendam ziet de AVG vooral als kans om
gegevens en privacy goed te managen. Lees verder: VNG Databank Praktijkvoorbeelden

Goede Raad helpt (nieuwe) raadsleden op weg
Goede raad.vng.nl helpt u op weg als (nieuw) raadslid met ‘basisinformatie’ (gemeentefinanciën, rollen en instrumenten,
rechtspositie, integriteit e.d.), informatie over actuele thema’s, een overzicht van de VNG-dienstverlening, en een beeld van
de VNG als vereniging.

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

