Nieuwe Leden Raad voor het Openbaar Bestuur
De ministerraad heeft vrijdag 28 juni 2019 drie nieuwe leden benoemd voor de Raad voor
het Openbaar Bestuur. De nieuwe raadsleden per 1 juli 2019 zijn:


Prof. dr. Caspar van den Berg, hoogleraar Bestuurskunde aan de faculteit Campus
Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, op de leerstoel Global and Local
Governance.



Dr. Martiene Branderhorst, gemeentesecretaris en algemeen directeur van de
gemeente Gouda.
Drs. Peter Verheij, wethouder in de gemeente Alblasserdam



De raadsleden nemen de opengevallen plaatsen in die zijn ontstaan omdat afgelopen half
jaar drie raadsleden terugtraden.
Peter Wilms is aangesteld als tijdelijk raadslid voor een periode van twee jaar. De heer
Wilms is deskundig op het terrein van de financiële verhoudingen.

Briefadviezen en signalementen
Briefadvies | Toekomstige organisatie en financiering lokale publieke omroepen
Het stelsel van lokale publieke omroepen in Nederland staat onder hoogspanning. Daarom
moet de wettelijke eis vervallen om uit te zenden op zowel radio, tv als internet. Dat
adviseren de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur aan de ministers
Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Slob (Media). De ministers vroegen eerder dit jaar om
dit advies vanwege afspraken uit het regeerakkoord. Ook stellen de raden voor om het geld
via de mediabegroting van het ministerie van OCW direct aan lokale omroepen te geven,
zodat het geld daar ook echt terechtkomt.
Lokale omroepen hebben belangrijke functies. Zij:





informeren de bewoners over wat er in hun directe omgeving gebeurt;
dragen bij aan een gemeenschappelijke lokale identiteit;
betrekken burgers bij het lokale bestuur;
hebben een rol als waakhond van het lokale bestuur.

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor lokaal toereikend media-aanbod. In de praktijk
geven veel gemeenten geld uit aan hun eigen online informatievoorziening. De omroepen

werken intussen vaak met vrijwilligers om het hoofd boven water te houden. Ze maken er
naar omstandigheden het beste van.
Lees meer
Briefadvies | Herijking algemene uitkering gemeentefonds
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft naar aanleiding van een herziening van de
financiële verhoudingen de Raad voor het Openbaar Bestuur om advies gevraagd over de
herijking van het gemeentefonds. De Raad steunt de gekozen aanpak van de
heroverweging, maar geeft aan dat er veel te winnen valt bij het kiezen van heldere en
eenduidige uitgangspunten.
Lees meer
Briefadvies | Wetsvoorstel Wet inburgering 2021
Op 25 juni 2019 is er een nieuw wetsvoorstel gekomen waarbij het inburgeringsstelsel
wordt herzien. Het nieuwe inburgeringsstelsel moet ervoor zorgen dat alle
inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, liefst
via betaald werk. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Raad
voor het Openbaar Bestuur gevraagd advies te geven over dit nieuwe wetsvoorstel voor
Inburgering. De Raad vindt dit voorstel een stap in de goede richting, maar adviseert
scherp te zijn over openstaande vragen met betrekking tot kosten, taken en
verantwoordelijkheden. Lees meer
Signalement | Ondertussen in Den Haag
De ROB heeft een verkenning opgezet naar de invloed van de decentralisaties in het sociale
domein op het functioneren van de Rijksoverheid. Daaruit blijkt dat ambtenaren op de
betrokken ministeries zich ervan bewust zijn dat de decentralisaties in het sociale domein
ook voor de Rijksoverheid een majeure verandering betekenen. Zij geven aan dat zij
gemeenten zien als gelijkwaardige samenwerkingspartners met wie zij voor een
gezamenlijke opgave staan. Tegelijk blijkt de praktijk weerbarstig. Traditie en ingesleten
gewoonten maken dat het Rijk zich er niet altijd van bewust lijkt te zijn dat ze nog
regelmatig werkt vanuit een hiërarchische opstelling, of dat gemeenten dat soms nog zo
ervaren.
Lees meer
Signalement | De Rijksoverheid als middenbestuur
De Raad van het Openbaar bestuur (ROB) heeft het Signalement ‘Rijksoverheid als
middenbestuur’ uitgebracht. Hierin betoogt de Raad dat de positie van de Rijksoverheid is
veranderd en dat heeft gevolgen voor haar functioneren. De ROB wil met dit Signalement
ambtenaren, bestuurders en politici stimuleren na te denken over deze nieuwe rol en
positie van het Rijk.
Lees meer

Communicatie
Volg ons op twitter: @Raad_ROB
Wil je snel op de hoogte raken van nieuwe adviezen en activiteiten van de Raad voor het

Openbaar Bestuur? Volg ons dan op Twitter: @Raad_ROB
Of volg ons op LinkedIn
Abonneer op gezamenlijke nieuwsbrief adviesraden
Sinds april 2014 brengen een aantal adviesraden een gezamenlijke nieuwsbrief uit. Deze
biedt een handzaam overzicht van actuele informatie over komende en recent verschenen
adviezen, kabinetsreacties, publicaties en activiteiten. De nieuwsbrief verschijnt circa zes
keer per jaar en verschijnt naast de eigen nieuwsbrief van de Raad voor het Openbaar
Bestuur.
Nieuwsbrief adviesraden

