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Raadsledennieuwsbrief

Goede Raad!
De website Goede Raad helpt u op weg als (nieuw) raadslid met:

28 SEPTEMBER
2018

•
•
•

basisinformatie, o.a. over de instrumenten van het raadslid, uw rechtspositie en de gemeentebegroting
informatie over de VNG-dienstverlening en de VNG als vereniging
inhoudelijke thema's

Verdere verdieping op specifieke onderwerpen bieden de Raadgevers, factsheets waarmee u snel ingelezen raakt in de
belangrijkste ontwikkelingen.
>> Goede Raad / >> VNG Raadgevers

Nieuws
28 september 2018

Blog Omgevingswet: Nu leren hoe het straks niet
moet
Belangrijke gesprekken gaan verder dan de inhoud van de Omgevingswet. Ze
gaan over wat je met de wet kunt, de rol van de raad. Niet zozeer over
bevoegdheden, maar over houding en gedrag en dilemma’s. En: 'Je moet eerst
weten hoe het nu werkt om te weten hoe het straks anders moet.'
Lees verder

26 september 2018

Nieuwe taak via Omgevingswet: kwaliteit bodem
en ondergrond
Met de Omgevingswet worden alle gemeenten bevoegd gezag voor de
(chemische) kwaliteit van bodem en ondergrond. Bij de invoering van de
Omgevingswet dragen provincies de taken en bevoegdheden over aan
gemeenten.
Lees verder

25 september 2018

Analyse Rijksbegroting 2019: de betekenis voor
gemeenten
Het kabinet-Rutte III maakte op Prinsjesdag de plannen bekend voor het
komende jaar. VNG-medewerkers analyseerden de plannen en zetten de
gevolgen voor gemeenten op een rij in de bijzondere ledenbrief 'VNG-reactie op
de Rijksbegroting 2019'.
Lees verder

24 september 2018

Modernisering rechtpositie ambtsdragers: VNGreactie
De afronding van het harmonisatietraject, voor vereenvoudiging en
modernisering van de rechtsposities van politieke ambtsdragers bij decentrale
overheden, nadert. De VNG adviseerde over de nadere uitwerking van onder
andere de reiskostenregeling en de regeling voor ter beschikking gestelde
woningen.
Lees verder

19 september 2018

Regel de raadsledenvergoeding kleinere
gemeenten structureel
Minister Ollongren (BZK) zegde een eenmalige bijdrage toe van € 10 miljoen
voor een hogere vergoeding voor raadsleden uit kleinere gemeenten. De VNG
ziet graag dat dit wordt omgezet in een structurele bijdrage.
Lees verder

19 september 2018

VNG-reactie op Rijksbegroting: in het belang van
de inwoners
Voorzitter Jan van Zanen in een eerste reactie op de Rijksbegroting 2019: ‘De
Miljoenennota maakt duidelijk dat het kabinet minder heeft geïnvesteerd dan
eerder was voorgenomen. In het belang van onze inwoners is er meer nodig
voor grote opgaven als de aanpak van ondermijning en de energietransitie.’
Lees verder

18 september 2018

VNG-reactie op afschaffen rekenkamerfunctie
Voor de zomer heeft de VNG van de minister van BZK ter consultatie het
concept wetsvoorstel ‘Wet versterking decentrale rekenkamers’ ontvangen. Na
bespreking in de commissie Raadsleden en Griffiers en de commissie Financiën
heeft de VNG bijgaande reactie aan de minister van BZK verzonden.
Lees verder

17 september 2018

Terugblik VNG-cie Raadsleden en Griffiers
september 2018
De commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) was donderdag 6 september voor
het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling. Na een korte kennismakingsronde is
onder meer gesproken over een reactie aan de minister over haar voorstel voor
de lokale rekenkamers en over het programma Democratie in Actie.
Lees verder

13 september 2018

Uitwerking: duurzaam alternatief rioolheffing
De VNG inventariseerde duurzame alternatieven in lokale heffingen. In vervolg
op deze inventarisatie hebben we de rioolheffing nader uitgewerkt. Eerder
publiceerden wij al de nadere uitwerking van de legesheffing en de
parkeerbelastingen.
Lees verder

13 september 2018

Aardgasvrij: wat doen we met woningen in de
pijplijn?
Hoe leveren reeds geplande nieuwbouw alsnog aardgasvrij op? Onlangs
publiceerde de VNG een handreiking voor gemeenten met 10 tips voor
aardgasvrije nieuwbouw. Door de Lente-Akkoord-partijen is een handreiking
opgesteld met inhoudelijke informatie over aardgasvrije nieuwbouw.
Lees verder

Bijeenkomsten
30 november 2018

Save the date! VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV
De achtste “VNG Bestuurdersdag” plaats in De Jaarbeurs in Utrecht. Aansluitend vindt een Buitengewone ALV plaats. We
staan stil bij de voornemens van de 380 gemeenten. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? En welke trends zien we
terug?
Lees verder

21 november 2018

Avond-Symposium: Democratie en de Omgevingswet
Welke rol heeft de raad bij de invoering van de Omgevingswet? Als je als raad A zegt, wil/moet je dan ook B zeggen als je
inwoners vraagt om te participeren voor hun leefomgeving? Deze en andere vragen staan centraal op het avond-symposium
van VNG en de gemeente Wageningen.
Lees verder

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

15 oktober 2018

Grote Warmtetransitie Kennisdeeldag
In het klimaatakkoord krijgen gemeenten de regierol om te bepalen welke wijken waneer en hoe van het aardgas af moeten.
Dit moet voor het einde van 2021 zijn vastgelegd in warmtetransitieplannen. Veel gemeenten hebben vragen over hoe zij dit
kunnen aanpakken.
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

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

