Belangrijke eerste stap naar hogere raadsledenvergoeding kleine gemeenten
Net als de VNG ziet ook het kabinet het belang in van een hogere vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten. Dit jaar
draagt het kabinet daar € 10 miljoen aan bij. 'Ik wil samen met u kijken hoe we dit na 2018 verder oppakken', zei minister
Ollongren bij de bekendmaking. De VNG gaat graag in gesprek over een structurele oplossing. Lees verder

Nieuws
29 juni 2018

Verzoek aan de raadsgriffiers
We zijn ver gevorderd met de actualisatie van het raadsledenbestand (na de raadsverkiezingen van 21 maart). Omdat we
ex-raadsleden niet lastig willen vallen met de nieuwsbrief vragen we u nog eenmaal deze door te sturen naar de raadsleden
van uw gemeente. Hartelijk dank voor uw medewerking!
Lees verder

29 juni 2018

Blog Omgevingswet: Vooral geen zorgen
'Neem de raad mee in terechte zorgen', adviseert Pascale Georgopoulou in haar
blog over de Omgevingswet voor de VNG Raadsledennieuwsbrief. 'Door de
poging de raad comfort te bieden, zelfs in slaap te sussen, krijg je precies
hetgeen je niet wil: zorgen, grote zorgen!'
Lees verder

28 juni 2018

Terugblik VNG-cie Raadsleden en Griffiers juni
De commissie Raadsleden & Griffiers was donderdagmiddag 21 juni bijeen, voor
het laatst in de huidige samenstelling. In de ochtend werd met de VNGcommissie Informatiesamenleving een werkbezoek gebracht aan de gemeente
Amsterdam.
Lees verder

28 juni 2018

Ingewerkt in de Omgevingswet
Ruim de helft van de inwerkprogramma’s voor nieuwe raadsleden besteedt
aandacht aan de Omgevingswet. Dat blijkt uit een steekproef uitgevoerd door het
VNG-Programma Invoering Omgevingswet. We spraken met raadsleden en
griffiers uit Meppel, Enschede en Zaltbommel.
Lees verder

28 juni 2018

Vangnetuitkering Participatiewet: uitleg voor
raadsleden
Als uw gemeente over 2017 grote(re) tekorten heeft opgelopen op het budget
voor de bijstandslasten komt u in aanmerking voor de Vangnetuitkering
Participatiewet. Wat zijn de voorwaarden, en wat is de de procedure en de rol
van de gemeenteraad hierbij? We leggen het uit in een notitie voor raadsleden.
Lees verder

28 juni 2018

Hervorming Langdurige Zorg nog volop in gang
'De in 2015 ingezette hervorming van de (langdurige) zorg en ondersteuning is
onderweg, maar nog niet afgerond'. De VNG kan zich goed vinden in deze
conclusie van het SCP. De SCP-evaluatie biedt een schat aan inzichten hoe de
werking van het stelsel is te verbeteren.
Lees verder

27 juni 2018

Hoe is er gestemd tijdens de ALV 2018?
Op de Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2018 zijn 18 moties van diverse
gemeenten in behandeling genomen. Daarnaast werd er gestemd over de
onderwerpen die op de agenda stonden.
Lees verder

27 juni 2018

Leden VNG bekrachtigen Interbestuurlijk
Programma (IBP)
De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft 27 juni 2018 het
Interbestuurlijk programma (IBP) bekrachtigd, zoals vastgelegd in de
‘Programmastart IBP’. Binnen het IBP gaan het Rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen samenwerken aan grote maatschappelijke opgaven.
Lees verder

27 juni 2018

VNG-leden stemmen in met Fonds
tekortgemeenten
Tijdens de ALV op 27 juni hebben de leden ingestemd met het voorstel van het
VNG-bestuur om een Fonds tekortgemeenten op te richten. Hiermee worden
gemeenten met grote tekorten op nieuwe taken jeugd en wmo deels
gecompenseerd.
Lees verder

27 juni 2018

Gemeenten bouwen verder aan GGU
Zoals is vastgelegd in de statuten van de VNG worden de activiteiten in het
kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) jaarlijks ter
vaststelling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Lees verder

27 juni 2018

Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 van start!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn we officieel gestart met de
ontwikkeling van een nieuwe meerjarenvisie met gemeenten. Met elkaar gaan
we in kaart brengen wat de belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn en
wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur.
Lees verder

27 juni 2018

Anders kijken, denken en doen bij regionale
samenwerking
Hoe komt het dat de ene samenwerking goed loopt terwijl we bij de andere
merken dat het stroef gaat? Ligt het aan de partijen, de mensen, de regio, de
structuur, de opgave? Welke lessen zijn hieruit te trekken?
Lees verder

27 juni 2018

Energietransitie en de rol van de raad
Voor gemeenten ligt de grootste verantwoordelijkheid voor de energietransitie,
en daarmee de grootste opgave, in de gebouwde omgeving. Om uw rol als
volksvertegenwoordiger te kunnen vervullen is het van belang om vroegtijdig
betrokken te zijn.
Lees verder

25 juni 2018

Extra maatregelen tegen bedreigingen van lokale
bestuurders
Bedreigingen via social media, stenen door de ruiten, auto's in de brand: vorig
jaar kregen weer meer lokale bestuurders te maken met agressie of geweld.
'Hoort dat er nu eenmaal bij?' 'Nee', zegt minister Ollongren (BZK), 'intimidaties
zijn niet gewoon'.
Lees verder

21 juni 2018

Tijdig en doordacht: prikkelend essay over
preventie
Gezinnen in schulden, jongeren tussen wal en schip, ouderen die eenzaam zijn,
kinderen met obesitas: gemeenten staan voor een veelheid aan
maatschappelijke opgaven. Veel hoop is daarbij gevestigd op preventieve
aanpakken, om inwoners te helpen én om kosten te besparen.
Lees verder

21 juni 2018

Concept roadmap invoering Omgevingswet
gemeenten beschikbaar
Dit voorjaar is een start gemaakt met de roadmap Invoering Omgevingswet voor
gemeenten. Deze roadmap geeft de samenhang weer tussen de hoofdsporen
wetgeving, kerninstrumenten, digitalisering en anders werken.
Lees verder

20 juni 2018

Handboek ‘Spelers op de woningmarkt’
gepubliceerd
Het digitale handboek ‘Spelers op de woningmarkt’ biedt een overzicht van de
spelers en opgaven op de woningmarkt. Het is gemaakt voor nieuwe raadsleden
en wethouders met Wonen in de portefeuille. En ook voor alle andere spelers op
het woonveld.
Lees verder

20 juni 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. Dit staat in een nota van wijziging
die Minister Ollongren op 19 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees verder

14 juni 2018

Fam. De Jong: integrale handhaving en
dienstverlening nodig
De familie de Jong heeft het goed voor elkaar. Maar dan komt moeder thuis te
zitten na een ongeluk, is vader zijn baan kwijt en raken ze in de schulden. Zelf
hebben ze niet alles even handig aangepakt, maar ook de gemeente kan
met slimme veranderingen deze problemen helpen voorkomen.
Lees verder

13 juni 2018

Door wetsvoorstel elke gemeente verplicht een
rekenkamer?
De VNG heeft van de minister van BZK ter consultatie het concept wetsvoorstel
‘Wet versterking decentrale rekenkamers’ ontvangen. Tevens heeft BZK een
internetconsultatie opengesteld. Uiteraard zal de VNG reageren op de schriftelijk
ontvangen consultatie.
Lees verder

8 juni 2018

Wmo-hulpmiddelen en woningaanpassingen:
afspraken VWS en VNG
Over het algemeen leveren gemeenten en leveranciers zorgvuldig maatwerk bij
het verstrekken van hulpmiddelen en woningaanpassingen aan Wmo-cliënten.
Maar bij complexe gevallen (hulpmiddelen uit de Zvw én de Wmo)
en verhuizingen ervaren gebruikers van deze voorzieningen nog knelpunten.
Lees verder

5 juni 2018

Eén rechtspositiebesluit voor alle politieke
ambtsdragers
Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft de VNG geconsulteerd over een
geharmoniseerd rechtspositiebesluit voor de politieke ambtsdragers
(burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden) bij de decentrale
overheid. De VNG reageert in een brief op de consultatie.
Lees verder

Bijeenkomsten
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

3 oktober 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale Energiestrategieën (Haarlem)
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 (Den Bosch)
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 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

30 augustus 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale Energiestrategieën (Arnhem)
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

29 augustus 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale Energiestrategieën (Zeeland)
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

18 juli 2018

Bestuurlijke bijeenkomst: Regionale Energiestrategieën (Sleen)
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

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

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

Informatiebeveiliging, (her)kent u de risico’s?
Begin dit jaar publiceerde de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) het eerste Dreigingsbeeld
informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten. 'De mens' komt als grootste risico naar voren. Onbewuste en onbedoelde acties
blijken een groter risico dan bewuste en gerichte aanvallen. Het is goed u als raadslid te verdiepen in de risico’s rond
digitalisering, het Dreigingsbeeld is daarvoor een uiterst nuttig en herkenbaar startpunt:
Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten

De eerstvolgende VNG Raadsledennieuwsbrief verschijnt donderdag 30 augustus.

